หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ข

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ข

ค
สารบัญ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสำคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
5
5
5
5
6
6
7
8
10
10
10
10
10
12

ค

ง
สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน
ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

หน้า
14
14
14
17
17
17
18
18
24
32
55
55
56
59
60

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

61
68
62
69

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

80
80
80
81

ง

จ
สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนอาจารย์ประจำหลักสูตร

หน้า
82
82
82
84
84
85
85
86
87
87
90
92
92
92
93
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95
109
151
154
170
184

จ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Dance
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: 0502
: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
: Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Music and Dance
:ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ดนตรีและนาฏศิลป์)
: ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศิลป์)
: Bachelor of Fine and Applied Arts
(Music and Dance)
: B.F.A. (Music and Dance)

3. แขนงวิชา
1. ดนตรี
2. นาฏศิลป์
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและนาฏศิลป์)
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 เปิ ด สอน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที 1 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ศิลปิน
8.2 บุคลากรทางการศึกษา
8.3 นักวิจัยและนักวิชาการ
8.4 ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
8.6 อาชี พ อิ ส ระ เช่ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ท างด้ า น นาฏศิ ล ป์ นั ก ป ระพั นธ์ เ พ ลง
นักเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ปรับวงดนตรีสากล และวิทยากรทางด้านดนตรี
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายศราวุธ จันทรขำ

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
36099001XXXXX

2

นายกิตติธ์ เนศ ศิรสิ ุริยเสรี

11014002XXXXX

อาจารย์

3

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว

16599002XXXXX

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายรัตนะ ตาแปง

35701007XXXXX

อาจารย์

5

นางสาวธนันยวรรณ
ศรีทรัพโยทัย

11027002XXXXX

อาจารย์

6

นางสาวปรียาชนก
เกษสุวรรณ

15009000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.ม
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ม.

นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
ดุริยางค์ไทย
ดุริยางคศิลป์
วิทยาการดนตรีและ
นาฎศิลป์
ดุริยางคศาสตร์สากล
วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการ
การท่องเที่ยว
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย

ศศ.บ.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ศ.ม.
ศ.บ.

ศิลปไทย
ศิลปไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2551
2549
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

2552
2555
2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2563
2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553
2550

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

4
4
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒ นาที่จำเป็ นต้อ งนำมาพิ จารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ก ำหนดให้ อ ยู่ ในกลุ่ ม ของเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ (Creative
Economy) เพราะดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ เป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า จากที่ เกิ ด จากแนวคิ ด ของมนุ ษ ย์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนรากฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้
ทรัพ ย์สินทางปัญ ญา ที่เชื่อมโยงกั บรากฐานทางวัฒ นธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยได้จัดอยู่ในรูป แบบประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ใช้การแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ประเภทการใช้วัฒนธรรม
หรือ ศิลปะเป็นหลัก องค์การทรัพย์สินทางปัญ ญาโลก ใช้ประเด็นด้านลิขสิท ธิ์เป็นตัวกำหนด
และดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่ งของมรดกทางวัฒ นธรรม และการแสดง ประเภทของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ องค์กร
เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร (UNESCO)
ในปั จ จุ บั น ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ไ ด้ ก ลายเป็ น เศรษฐกิ จ ระดั บ อุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) มีการจัดตั้งบริษัทผลิตงานเพลงมากมาย มียอดการจำหน่าย
ผลงานเพลงของศิล ปิ น ของค่ ายเพลงสู ง มาก รวมบริษั ท การซื้ อ ขายเครื่อ งดนตรี ตลอดจน
โรงเรียนดนตรีเอกชน โรงเรียนสอนนาฏศิลป์ สามารถสร้างเงินหมุนเวียนและสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศไทย สิ่ งเหล่ านี้เป็ นตั ว บ่ งชี้ถึงอัต ราการพั ฒ นาของดนตรี และ
นาฏศิล ป์ ดั งเห็นได้จากการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนในการพัฒนาสินค้า
นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ อย่ า งมากอย่ า งหนึ่ ง ในการสร้ า งมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรได้นำสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวั ฒนธรรม
ในด้าน การประยุกต์และปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสังคมไทย
วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ศิลปะดนตรีบางประเภทที่เข้ามาในประเทศ
สามารถพัฒนาสังคมไทยได้อย่างสอดคล้อง โดยมีการปรับใช้ได้อย่างสมดุล และสามารถสร้าง
กระแสของวัฒนธรรมดนตรี และนาฏศิลป์ ได้มาหลายยุคหลายสมัย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
สภาพดังกล่าวให้มีความสมดุลกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อเนื่องจากแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
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แห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 ในทางด้ านยุ ท ธศาสตร์ การสร้างความเข้ มแข็งของชุ มชนและสั งคมให้ เป็ น
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข มีกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีดุ ลยภาพในการดำรงชีวิตภายใต้วิถีวัฒ นธรรมที่ ดีงามในชุมชน ขับ เคลื่อนการ
เจริ ญ เติ บ โตจากการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพบนฐานการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาและนวั ต กรรม นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา ให้มีการขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้ผ่านองค์กรต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ นโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฟื้นฟู
และเรีย นรู้ค วามหลากหลายของศิ ล ปะและวัฒ นธรรม หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นการพัฒ นาสังคมและวัฒ นธรรม เป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สังคมไทย รวมทั้งสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตและสังคมไทย เพื่อสร้าง
สังคมให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบผลิต และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้มุ่งเน้นประเด็นด้านยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งคำนึงถึง แผนแม่บท (10) การปรับเปลี่ยนค่านิ ยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตเพื่อไปทำงานเข้ากับคนทุกช่วงวัย การมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการ
มีสติปัญญา ด้วยการสร้างรายวิชาเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ควบคู่
กับการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาการเรียนรู้ ส่งสเริมให้พัฒนาศักยภาพตามพหุปั ญญาที่
หลากหลาย ออกแบบการเรียนรู้ใหม่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา เปลี่ยนบทบาทของครู
เป็นผู้แนะนำ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และนำไปใช้ในสังคมให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
และบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะหลั ก สู ต รในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะต้ อ ง
ดำเนินการให้สอดคล้องกับ แผนยุท ธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิก าร แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
รูป การวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีที่ เปลี่ย นแปลงไป ดนตรีและนาฏศิ ลป์ มีส่วนในการพัฒ นา
เศรษฐกิ จในรูป ของงานสร้างสรรค์สู่ ตลาดโลก คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และศิ ลปกรรม
ศาสตร์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาประเทศ การให้ความรู้ความสามารถทางด้าน
ดนตรี สามารถแสดงดนตรี การจัดการดนตรี และนาฏศิลป์ จัดระบบเสียง ควบคุมระบบเสียง
ทำให้ มี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะก้ าวไปสู่ วงการดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ และวิช าการระดั บ ประเทศและ
นานาชาติ ไ ด้ ดั ง นั้ น คณะฯ จึ ง ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ มาปรับ
ใช้และยึดหลักการมาตรฐานสากล โดยบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถในการนำองค์ความรู้
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มาใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
งานด้านวิชาการดนตรีและนาฏศิลป์ งานด้านระดับปฏิบัติการวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามของมหาวิทยาลัยและสังคม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
นาฏศิล ป์ มีค วามเกี่ ย วพั นกั บ พั นธกิจ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ประโยชน์
ต่ อสั งคมและเป็นที่ย อมรับ ในระดับ อาเซีย น การพัฒ นาความพร้อมของนิสิตที่เข้าเรีย นตาม
หลักสูตรพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร
การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สังคมและการอยู่และ
เรียนอย่ างมีความสุข และการพั ฒ นาความร่วมมือกับ ชุมชนท้องถิ่นเพื่องานวิ ชาการและการ
พั ฒ นาท้ องถิ่ น สนั บ สนุ น การทำนุบ ำรุง ภูมิ ปัญ ญา ศิล ปกรรม วัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อ ม
นอกจากนี้ หลั ก สู ตรฯ ยั งมีค วามเกี่ยวข้ องกั บ พั นธกิ จของมหาวิท ยาลั ย ที่ ได้ตั้งปณิ ธานไว้ว่า
“ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานและเป็นคนดีของสังคม การ
สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การทำนุบำรุงภูมิ
ปัญ ญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้ องถิ่นสู่สากล และรวมทั้งการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพั นธ
กิจในการบริหารงานภายในคณะ เพื่อ การสร้างการกระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่ครบ
สมบูรณ์ทุกด้านโดยมีพันธกิจที่ตอบสนองการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่าง
มีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่ อ ทำการวิ จั ย ที่ เ น้ น การสร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Intelligence)
เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ ง
ของชุมชน(Community Empowerment)
4. เพื่อทำนุบ ำรุงภูมิปัญ ญา ศิลปะ วัฒ นธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(Local Wisdom) สู่สากล
5. เพื่อการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่น
ในธรรมาภิบาล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
-ไม่มี13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลั ยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ
ได้ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิก ารบดี เป็นประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
วิ ช าการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น ประธาน รองคณบดี เป็ น กรรมการ และผู้ อ ำนวยการ
เป็น กรรมการและเลขานุก าร ทำหน้าที่ พัฒ นากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม
ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรับ ปรุ งหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชาทำหน้าทีป่ ระสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการในรายวิชาเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ ผู้ป ระสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริ หารจั ด การโดยการกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิด ชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ ป ระสานงานรายวิชา คือทำหน้ าที่
ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/
คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง
เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ดนตรีแ ละนาฏศิ ล ป์ ศาสตร์แ ห่ งการอนุ รัก ษ์ ส่ งเสริ ม พั ฒ นา สร้ า งคน
สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม
1.2 ความสำคัญ
ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นสาขาที่มีความสำคัญสาขาหนึ่งในทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวัฒ นธรรม ปัจจุบัน
สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อ
ปฏิบัติงานทางทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งในฐานะผู้สอน ผู้ควบคุ มวง ผู้ผลิตงานเพลงใน
บริษัท ผู้สร้างสรรค์และออกแบบท่ารำ เป็นต้น ซึ่งบัณฑิตจะเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยให้
เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทหรือสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันได้อย่างหลากหลาย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วางแนวทาง
ความพร้อมทางวิชาการ ซึ่งจะง่ายต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลิ ตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลัก
วิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นบุคลที่มีภาวะผู้นำภายใต้ความ
สำนึกในคุณธรรม และจริยธรรม ยังเน้นให้นิสิตมีความชำนาญเฉพาะทางทั้งทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างเหมะสมและมีประสิทธิภาพ
ควบคู่ กั บ การนำความก้ าวหน้าทางด้ านเทคโนโลยีด นตรี และระบบเสี ย ง มาปรับ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์เพื่อให้ได้งานดนตรี และนาฏศิลป์ ที่มีคุณ ภาพสูงสุด และเน้นให้นิสิตมีความชำนาญ
เฉพาะทางดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมและชุมชน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทาง
ศิลปะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และสามารถนำไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึน้
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1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
คุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีจติ วิญญาณ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการ
จัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิ ตที่มีความสามารถสื่อ สาร สามารถใช้เทคโนโลยี และนำเสนอ
แนวความคิดที่เป็นรูปธรรมผ่านผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป์ได้
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่แสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมที่
จะสามารถบูรณาการความรู้ของดนตรีและนาฏศิลป์ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา
แสวงหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิชาการ การวิจัย การสร้างสรรค์ ประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างวิชาชีพสู่สังคมได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิ ลป์ มี แผนพั ฒ นา
ปรับ ปรุงที่ มี รายละเอี ย ดของแผนการพั ฒ นา ยุ ท ธศาสตร์ และตั วบ่ งชี้ ก ารพั ฒ นาปรับ ปรุ ง
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐาน
ต าม ที่ ส ก อ . ก ำห น ด
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ของมหาวิท ยาลัย พะเยา
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ และ
การเป ลี่ ย นแป ลงของ
เทคโนโลยี
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร
จั ด การเรี ย นการสอนที่
เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นสำคั ญ
ตามมาตรฐานผลการ
เรี ย น รู้ ทั้ ง 5 ด้ าน ขอ ง
สกอ.

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2) ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ให้ ส อดคล้ อ ง
กับมาตรฐานของ สกอ.
3) ติ ด ตามความต้ อ งการ
ของผู้ใช้ และกาเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
1) พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน
โดยเน้นการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น สำคั ญ
ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้
ทั้ง 5 ด้าน
2) พั ฒ นาสิ่ งสนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และการเรียนรูด้ ้วยตนเองของ
นิสติ

1) แต่งตั้งอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
2) เอกสารหลักสูตร
3) เอกสารประกอบหลักสูตร
4) รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
5) รายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
1) จำนวนแผนงาน/กิ จกรรม
การพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส ำ คั ญ ต า ม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5
ด้าน
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิ สิ ต ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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แผนการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในการเรีย น
การสอนทั้ ง ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1) พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง
นิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สกอ. บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร กับ
กิ จกรรมเสริม หลัก สูตร การ
บริการวิชาการ และการวิจัย
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น ให้ นิ สิ ต
ฝึกทักษะและความชำนาญใน
วิ ช าชี พ อย่ า งเพี ย งพอและ
ต่ อ เนื่ อ ง รวม ทั้ งส่ งเส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม
2) พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เน้ น การมี ส่ ว น
ร่ ว มของ บุ ค ลากรในสถาน
ปฏิบัติการ
3) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ของอาจารย์และผูช้ ่วยสอนใน
แหล่งฝึกงาน ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ

1) แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี
ความพร้ อ มในการเรี ย นการ
ส อ น ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ
2) ร า ย วิ ช า ที่ จั ด ให้ มี ก า ร
บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในหลั ก สู ต รกั บ กิ จ กรรม
เส ริ ม ห ลั ก สู ต รก ารบ ริ ก าร
วิชาการและการวิจัย
3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เน้ น ให้ นิ สิ ต ฝึ ก
ทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4) ร้อยละของสถานปฏิบัติการ
ที่เป็นแหล่งฝึกงานที่บุคลากรมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย น
การสอน
5) ร้ อ ยละของอาจารย์ แ ละ
ผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก งาน ที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
ดนตรีและนาฏศิลป์ในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
2.2.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/
หรือเป็นไปตามข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด
2.2.4 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
2.3.2 พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ปรับพืน้ ฐานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ก่อนเปิดภาคเรียน
2.4.2 เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องการปรับพืน้ ฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จำนวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณ
สำหรับหลักสูตร ดังนี้
2.6.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
ปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจำ
2. งบดำเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ

2564

2565

2566

2567

2568

126,560
50,000

275,268
60,000

478,867
70,000

676,825
80,000

676,825
80,000

265,800
150,000
150,000

265,800
250,000
250,000

265,800
350,000
300,000

265,800
350,000
350,000

265,800
350,000
200,000

3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์

500,000

250,000

4. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
(สูงสุด)

108,000

108,000

108,000

รวมรายจ่าย

850,360

1,709,068

1,563,667

108,000

108,000

4,046,292 1,680,625
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
หมวดวิชา

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

มคอ.1
ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30
30

ไม่นอ้ ยกว่า
72 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า
84 หน่วยกิต

91

2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี
2.2.1.1 วิชาเฉพาะด้านดนตรี

60
6

2.2.1.2 วิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี
(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี
2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศิลป์
2.2.2.1 วิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์
2.2.2.2 วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศิลป์

54
39
15
60
6
54
39

(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

15
6

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

31

ไม่นอ้ ยกว่า 6 ไม่นอ้ ยกว่า 6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
120
120

127
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ดังนี้
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
จำนวน 30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวน 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
จำนวน 31 หน่วยกิต
183111
ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
3(3-0-6)
Introduction to Music and Dance
183112
ทักษะดนตรีขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Music Skills
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183113

พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
Basic Physical Movement
183114
สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
183311
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern Media
183312
การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance Management
183313
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
183411
สัมมนา
Seminar
183412
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์
Music Presentation and Dance Thesis
183491
การฝึกงาน*
Professional Training
183492
การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
Independent Study
183493
สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ให้นิสิตเลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
2.2.1 กลุ่มวิชาแขนงวิชาดนตรี
2.2.1.1 วิชาเฉพาะด้านดนตรี
183224
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตรี
Technology and Music Recording
183431
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement

3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

จำนวน 60 หน่วยกิต
จำนวน 6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2.1.2 วิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
จำนวน 54 หน่วยกิต
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี
จำนวน 39 หน่วยกิต
183121
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
183122
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
183131
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of Western Music I
183231
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Theory of Western Music II
183221
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
183222
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
183223
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training
183232
ทฤษฎีการประสานเสียง
3(3-0-6)
Theory of Harmony
183233
ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
183321
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble V
183322
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI
183331
การแต่งทำนองสอดประสาน
3(3-0-6)
Counterpoint
183332
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Form and Analysis of Western Music
(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
183323
การอำนวยเพลง
Conducting

จำนวน 15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
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183324
183325
183333
183334
183335
183336
183337
183421
183432

ทักษะเครื่องดนตรีสากล
Western Musical Instruments Skills
การขับร้องประสานเสียง
Chorus
ดนตรีบำบัด
Music Therapy
ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
Ethnomusicology
อุโฆษวิทยาการดนตรี
Musical Acoustics
การซ่อมเครือ่ งดนตรี
Repair of Musical Instruments
ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน
Thai and Folk Music
ดนตรีภาคสนาม
Fieldwork of Music Study
ดนตรีเอเชีย
Asian Music

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศิลป์
2.2.2.1 วิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183141
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance
183151
นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นพืน้ ฐาน
Basic Lanna Folk Dance

จำนวน 60 หน่วยกิต
จำนวน 6 หน่วยกิต
3(1-4-4)

2.2.2.2 วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183161
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Dance
183241
รำและระบำมาตรฐาน
Ram and Classical Rabam

จำนวน 54 หน่วยกิต
จำนวน 39 หน่วยกิต
3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
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183251
183261
183271
183272
183273
183274
183341
183351
183352
183361
183481

นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา
Lanna Folk Dance
นาฏศิลป์สมัยใหม่
Modern Dance
องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai Dance
ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์
Arts of Speaking for Dance
ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai Dance Practice
ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
Dance Theories and Criticism
รำหน้าพาทย์
Ram Napat
นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
Royal Lanna Court Dance
ภูมปิ ัญญาล้านนาวิจักขณ์
Lanna Wisdom Appreciation
การออกแบบทางนาฏศิลป์
Choreography
สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์
Interdisciplinary and Knowledge of Dance Transferation

(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183342
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Thai Classical Dance
183343
ละครรำแบบดั้งเดิม
Traditional Dance Drama
183344
ละครรำแบบปรับปรุง
Unconventional Dance Drama
183353
นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ในล้านนา
Lanna Ethnic Dance

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

จำนวน 15 หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

22

23
183362
183363
183371
183381
183451
183482

แจ๊สแด๊นซ์
Jazz Dance
โคเวอร์แดนซ์
Cover Dance
วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง
Literature and Script Writing
ประสาทวิทยาทางนาฏศิลป์
Neuroscience of Dance
นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง
Maekong Basin Ethnic Dance
นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
Dance for Social Development

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.5.1 แผนการศึกษา แขนงวิชาดนตรี
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Arts of Living
183111 ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
Introduction to Music and Dance
183112 ทักษะดนตรีขนั้ พืน้ ฐาน
Basic of Music Skills
183113 พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
Basic Physical Movement
183121 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
183114 สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
183122 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
Theory of Western Music I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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001204
002201
004201
183221
183223
183231

002202
003201
183222
183224
183232
183233

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Training
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
Theory of Western Music II
รวม
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตรี
Technology and Music Recording
ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony
ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล
Western Music History and Literature
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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183311
183331
183332
183321
183XXX
183XXX

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern Media
การแต่งทำนองสอดประสาน
Counterpoint
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
Form and Analysis of Western Music
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5
Western Music Instrumental Skills and Ensemble V
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
183312 การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance Management
183313 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
183322 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6
Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI
183XXX วิชาเอกเลือก
Major Elective
183XXX วิชาเอกเลือก
Major Elective
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
183411
183412
183431
1834XX
XXXXXX

สัมมนา
Seminar
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์
Music Presentation and Dance Thesis
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
183491 การฝึกงาน*
Professional Training
183492 การศึกษาอิสระ*
Independence Study
183493 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
รวม
* นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.5.2 แผนการศึกษา แขนงวิชานาฏศิลป์
ชัน้ ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Arts of Living
183111 ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
Introduction to Music and Dance
183112 ทักษะดนตรีขั้นพืน้ ฐาน
Basi Music Skills
183113 พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
Basic Physical Movement
183141 นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
183114 สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
183151 นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนาขั้นพืน้ ฐาน
Basic Lanna Folk Dance
183161 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Dance
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18 หน่วยกิต
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001204
002201
004201
183241
183261
183271

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
รำและระบำมาตรฐาน
Ram and Classical Rabam
นาฏศิลป์สมัยใหม่
Modern Dance
องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai Dance
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
183251 นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา
Lanna Folk Dance
183272 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์
Arts of Speaking for Dance
183273 ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai Dance Practice
183274 ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
Dance Theories and Criticism
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น

183311
183341
183351
183352
183XXX
183XXX

183312
183313
183361
183XXX
183XXX
XXXXXX

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern Media
รำหน้าพาทย์
Ram Napat
นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
Royal Lanna Court Dance
ภูมปิ ัญญาล้านนาวิจักขณ์
Lanna Wisdom and Appreciation
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance Management
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
ออกแบบการแสดงนาฏศิลป์
Choreography
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
183411

สัมมนา
Seminar
183412 การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์
Music Presentation and Dance Thesis
183481 สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์
Interdisciplinary and Knowledge of Dance Transferation
1834XX วิชาเอกเลือก
Major Elective
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม

1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
13 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
183491

การฝึกงาน*
Professional Training
183492 การศึกษาอิสระ*
Independence Study
183493 สหกิจศึกษา*
Co-operative Education
รวม
* นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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คำอธิบายรายวิชา
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน และอุปมาโวหารในภาษาไทย
การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อ หน้า การสรุปความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and figure of speech
in Thai language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including expressing thoughts the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คำศัพท์และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พู ด
อ่ าน เขี ย น การพั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั งกฤษในชี วิ ต ประจำวั น ได้ แ ก่ การแนะนำตนเองและ
บุ ค คคลอื่ น การตอบรั บ และการปฏิ เ สธการเชิ ญ ชวน การถ ามทาง การบอกทางและ
การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening,
speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including
getting acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction
asking and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying
goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ ในการ
สื่ อ สารตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจอง
โรงแรม ผ่านอิน เทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน
สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก
ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ย งและการรับประทาน
อาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing,
vocabularies and English grammar for different situations in communication and
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effectiveness in international context including trip planning, flight and accommodation
booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport
announcement, communication in customs and immigration, communication in bad
situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คำศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจำวั น
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความ
จากสื่อ การอ่ านและถ่ ายทอดข่าว การอ่ านกราฟและตาราง การตี ค วามและการนำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage
for listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media,
news reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and
information presentation for further study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา สำนึ ก
สาธารณะ ความกตัญ ญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness,
gratitude, citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน คความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural
diversity of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
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003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้ พื้ น ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ และระบบเครื อ ข่ า ย
นวั ตกรรมของเศรษฐกิ จดิ จิทั ล ธุ รกรรมพาณิ ชย์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้โปรแกรมสำนั ก งาน
อัต โนมั ติ และโปรแกรมประยุ ก ต์ เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด กรอง และเลื อ กสรร
ข้อ มูล เพื่ อ นำมาใช้ ในการทำงานและชีวิต ประจำวัน การสื่ อ สารในเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking,
innovation in digital economy, electronic commerce transaction, office automation
program and software application for multimedia production, search, screening and
selection data for work and daily life, communication through online social networking in
accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ สุ ข ภาพ การวิ เคราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพในชีวิต ประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ กั บสุขภาพ นันทนาการและการออก
กำลังกาย โรคระบาด โรคติด ต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับ มือกั บอุบัติภัย
ภัย ธรรมชาติ การวางแผนและการจั ด การน้ ำในชีวิต ประจำวัน การจัด การและแปรรูป ขยะ
และการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion,
health factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product,
relation between emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual
Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water
management in daily life, waste processing and environmental saving
004101

ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตัง้ เป้าหมายและการวางแผนการดำเนินชีวิตการเห็น
คุ ณ ค่ าใน ต น เอ งแล ะผู้ อื่ น ห ลั ก เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ก ารด ำเนิ น ชี วิ ต ด้ วย แ น วคิ ด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กระบวนการคิ ด เชิ งบวก คิ ด วิเคราะห์ คิ ด สร้ างสรรค์ การควบคุ ม และ
การจัดการอารมณ์
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self
value and others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy,
lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical
thinking, creative thinking, emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสำคั ญ ของบุ คลิ ก ภาพ การเสริ ม สร้ า ง บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่
พึ งประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา การอยู่ ร่วมกั น ในสั งคม การปรับ ตั ว ใน
บริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Importance of personality, personality development, personality
development of physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills,
desired traits relating to University of Phayao's identity, living in a society, selfadaptation in the Thai and global social context
183111

ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
3(3-0-6)
Introduction to Music and Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ ประเภท ลั ก ษณะ และคุ ณ ค่ า ของดนตรีแ ละนาฏศิ ล ป์
เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
History, development, types, characteristics and values of music and dance
contributing to aesthetics in appreciating and listening to music and dance performance

183112

ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Music Skills
ทักษะการปฏิบัติดนตรีขั้นพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย
2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ 1 ช่วงเสียง การเล่นบทเพลงอย่างน้อย 2
บทเพลง
Basic skills of music instrument practice, playing major and minor scale at
least 2 sharps 2 flats, 1-2 octaves, arpeggios 1 octave, and playing at least 2 pieces of
song
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183113

พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
3(1-4-4)
Basic Physical Movement
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
การใช้พลังงาน ช่องว่าง ทิศทาง จังหวะ เวลา ระดับ อารมณ์ ความรู้สึก และปัจจัย ต่าง ๆ ในการ
เคลื่อนไหว
Knowledge and understanding of human body, natural body movement,
movement of dramatic arts, use of energy, space, direction, rhythms, times, level, mood
and emotion, intension and other factors in movement
183114

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
แนวคิด ทฤษฎี การรับรู้และการเข้าใจความหมายของสุนทรีย ศาสตร์ ธรรมชาติ
ของความงามและรสนิยม ปรัชญาศิลปะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ในชีวติ ประจำวัน
Concepts,theory of perception and understanding about aesthetic of music
and dance , nature, beauty and taste, musical and dancing philosophy in daily life
183121

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องในระดับขั้นพื้นฐาน เทคนิคการวาง
นิ้ว รู้โครงสร้างของเครื่องดนตรี สรีระของคอ ปาก การดูแลรักษาเครื่องดนตรี หรือการดูแล
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฝึกโสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันได
เสียงไมเนอร์ และอาร์เปจโจ การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการบรรเลง
บทเพลงและรวมวงดนตรีสากลในระดับขั้นพืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ ในชัน้ เรียน
Basic practice of western musical instruments or singing, fingering techniques,
structure of music instruments, physiology of throat and mouth, music instruments
maintenance or health care that relates to voice production, ear-training, playing major,
minor scales, arpeggios, playing exercises, sight-reading, playing basic pieces and basic
ensembles in various styles and classroom performance
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ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องในระดับขั้นพื้นฐานที่มีการผลิตเสียง
และการออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขั้นพื้นฐาน การเล่นหรือการร้องให้
ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย
2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวง
บทเพลงในระดับขั้นพืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ ในชั้นเรียน
Basics practice of western musical instruments or singing with sound producing
and perfect pronunciation, basics level rhythmic reading skills, playing or singing in the
correct rhythm, pitch level, playing major, minor scales, arpeggios at least 2 sharps 2 flats,
1-2 octaves, sight – reading and playing basics pieces and ensembles in various styles
and classroom performance
183131

ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of Western Music I
ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เครื่องหมายกำกับจังหวะ โครงสร้างของบันได
เสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ โครมาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ ทรัยแอด คอร์ด และการ
พลิกกลับ
Meaning of the notes, rests, time signature, structure of major and minor,
chromatic scales, mode, intervals, grace notes , triad, chords and inversions
183141

นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การฝึกปฏิบัติ
นาฏยศัพท์ ภาษาท่า และการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน ชุด รำวงมาตรฐานและเพลงช้า – เพลงเร็ว
History, development, characteristics, music, costumes, practice in classical
ance term and language, basic classical Thai dance, Ram Wong Mattrathan and Pleng Cha –
Pleng Rew.
183151

นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Basic Lanna Folk Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การ
จัดการ และฝึกปฏิบัติการแสดงพืน้ เมืองล้านนาขั้นพื้นฐาน
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History, development, characteristics, types, music, costumes, and practice
in basic Lanna folk dance.
183161

นาฏศิลป์ร่วมสมัย
3(1-4-4)
Contemporary dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย ทฤษฎี การฝึก
ปฏิบัติการเคลือ่ นไหวในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย
History, development, characteristics, music, costumes, theory, and practice
for contemporary dance movement.
183221

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นกลางที่มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การ
ผลิตเสียง การออกเสียงที่ ยากขึ้น ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็ว ขึ้น การเล่นหรือการ
ร้องให้ถูกจังหวะและระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 3
ชาร์ป 3 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การควบคุมวรรคตอนของบทเพลง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น
การบรรเลงบทเพลงและรวมวงบทเพลงขั้นกลางประเภทต่าง ๆ และสามารถแสดงต่อสาธารณะ
ได้
Intermediate practice of western musical instruments, singing with more
complex rhythm, sound producing, clear singing pronunciation, faster rhythmic reading
skills, playing or singing in the correct rhythm, pitch level, practice of major and minor
scales, arpeggios at least 3 sharps 3 flats, 1-2 octaves, controlling of the phrase of music,
sight – reading and playing intermediate pieces and ensemble in various styles and live
pubic performance
183222

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นกลางที่มีช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น
มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การเล่นหรือขับร้องแบบโครมาติก ขยายการเล่นหรือขับร้องบันไดเสียงและ
อาร์เปจโจโดยการเพิ่มช่วงเสียงกว้างขึ้น อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง ฝึกการอ่าน
โน้ตเพลงทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นกลางประเภทต่าง ๆ และ
สามารถแสดงต่อสาธารณะได้
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Intermediate Practice of western musical instruments, singing with longer
sound length and complex rhythm, playing and singing chromatic scales, playing scales and
arpeggios at least 4 sharps 4 flats, 1-2 octaves, playing or singing by adding more long
sound length, practice of sight – reading including practices intermediate pieces music
ensembles in various styles and live pubic performance
183223

การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training
วิธีก ารร้อง การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียงโทนิคในบันไดเสีย งเมเจอร์ ไม
เนอร์ อย่ างน้อย 1-2 ชาร์ป 1-2 แฟลต การฟั งทางเดิ นคอร์ดพื้ นฐาน ทั ก ษะการบั นทึก โน้ ต
ดนตรีสากลจากการได้ยิน การบันทึกโน้ตทำนองคู่และการย้ายบันไดเสียงขัน้ พืน้ ฐาน
Sight-singing method, practice of sight-singing in Movable Tonic system in
major and minor scales-at least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord progression listening and
dictation skills from hearing the pitch and the melody, two parts melody dictation and key
modulation

183224

เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตรี
3(2-2-5)
Technology and Music Recording
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ในงานดนตรี การบั น ทึ ก โน้ ต เพลง การ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป ระบบเสียง รูปแบบของสัญญาณเสียง
การบั น ทึ ก เสี ย งในระบบดิ จิ ทั ล เครื่ อ งควบคุ ม เสี ย ง การตั ด ต่ อ เสี ย ง การวางตำแหน่ งของ
ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง
Application of music software in music works, music note recording,
transcribing and creating music works by music software, audio system, format of audio
signals, recording in digital system, sound control, sound editing, positioning using of
microphone and mix-down techniques
183231

ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Theory of Western Music II
ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพัก ประโยคของเพลงแบบต่าง ๆ การใช้คอร์ดโด
มินันท์เซเวนซ์ การพลิกกลับ พื้นฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอกคอร์ด
แบบต่าง ๆ
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Theories of harmony, cadences in various style, use of the dominant
seventh inversion chord, fundamentals of writing four-part harmony and using nonharmonic notes in several patterns
183232

ทฤษฏีการประสานเสียง
3(3-0-6)
Theory of Harmony
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสี ยง การดำเนินคอร์ด การวางคอร์ด การ
สร้างแนวทำนองและประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การประสานเสียงที่
มีการย้ายบันไดเสียง การใช้คอร์ดร่วม การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง
ศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนแนวประสานเสียง
Harmonization, voicing, chord progression, chord harmonization, creating
melody and harmony, harmonizing lyrical music using major and minor scales, modulation
harmony, using the Pivot Chord, 7th chords and cadence harmony, art of using chromatic
chord in various style and harmony writing.
183233

ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของดนตรี ส ากลตั้ ง แต่ ส มั ย กลางจนถึ ง ปั จ จุ บั น
พัฒนาการของเครื่องดนตรีที่สำคัญ วงดนตรี บทเพลงที่สำคัญ ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวี
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
History and evolution of Western music from the Middle Ages to the
present, development of musical instruments, ensembles, important works, biographies of
musicians and composers from past to present
183241

รำและระบำมาตรฐาน
3(1-4-4)
Ram and Classical Rabam
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลัก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ เครื่องแต่ งกาย และการฝึ ก
ปฏิบัติการรำและระบำมาตรฐาน
History, development, characteristics, music, costumes, practice in Ram and
classical Rabam dancing
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183251

นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา
3(1-4-4)
Lanna Folk Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี ป ระกอบ เครื่ อ งแต่ ง กาย
อุปกรณ์ประกอบการแสดง การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศและ
สตรีเพศ
History, development, characteristics, types, music, costumes, props, and
practice in masculine and feminine style
183261

นาฏศิลป์สมัยใหม่
3(1-4-4)
Modern Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีป ระกอบ ทฤษฎี การจัดระเบียบร่างกาย
การเรียบเรียงท่าทางในการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับการใช้เทคนิคการเต้นในรูปแบบสมัยใหม่
History, development, characteristics, music, practice in body collocation and
arrange moving for techniques in modern dance
183271

องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
3(3-0-6)
Elements and Techniques for Thai Dance
แนวคิดและทฤษฎี ขององค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกาย
การแต่งหน้า ทำผม ฉาก แสง ดนตรี และวรรณกรรมการแสดง
Concepts and theories of elements and techniques in dance costume,
make-up, scenery, lighting, music and literature for dance
183272

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์
3(1-4-4)
Arts of Speaking for Dance
แนวคิด และทฤษฎี การพูดต่อสาธารณะชน บุคลิก ภาพ การสรุปประเด็น การ
อภิปราย การนำเสนองานทางนาฏศิลป์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Concepts and theories, public speaking, personality, main point summary,
discussion, presentation of dance in Thai and English
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ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
3(1-4-4)
Elements and Techniques for Thai Dance Practice
หลั ก การสร้างสรรค์ ผ ลงาน แนวความคิ ด กระบวนการ องค์ ป ระกอบ การ
ผลิตผลงานทางด้านนาฎศิลป์ การออกแบบดนตรี การแต่งหน้า ทำผม เครื่องแต่งกาย ฉาก
แสง และวรรณกรรมการแสดง
Principles of dance creation, concepts, processes, components, creative and
production of dance works, music design, make-up, hair dressing, costume, scenering,
lighting and literature of dance
183274

ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
3(2-2-5)
Dance Theories and Criticism
ทฤษฎีทางนาฏศิลป์ของตะวันออก ตะวันตก และไทย ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะการแสดง การวิจารณ์นาฏศิลป์
Theories of Eastern, Western and Thai theories ralated to performing arts,
dance criticism
183311

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5)
Music and Dance in Modern Media
หลั ก การ วิ ธี ก ารแสดงผ่ า นสื่ อ สมั ย ใหม่ การออกแบบ เทคนิ ค การนำเสนอ
การบันทึกภาพ การลำดับภาพ การบรรยาย การพากย์ การบันทึกวิดีทัศน์ และการบันทึกเสียง
ดนตรี
Principles, performing techniques in modern media, designing, presentation
techniques, audio-visual recording, editing, description, voice, narrating and dubbing
183312

การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Music and Dance Management
หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทางด้า นดนตรีและนาฏศิลป์ การเป็น
ผูป้ ระกอบการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ดนตรีและนาฏศิลป์ การติดต่อ
ประสานงานการเจรจา ต่ อรอง การวางแผน การวิเคราะห์ การนำเสนองาน และการจัดการ
งานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ การประกอบธุระกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและ
นาฏศิลป์
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Principles and concepts of music and dance, entrepreneur, advertising,
public relations, copyright laws related to music and dance, contacting works, negotiation,
planning, analysis, works presentation and music and dance events management in various
style, business in music and dance industry
183313

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสำคัญ ของการวิจัย ขั้ นตอนในการดำเนินการวิจัย การ
เลือกแบบ และวิธีการวิจัย การสร้างแบบเก็บ ข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมู ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนและการนำเสนอรายงานการวิจัยทางดนตรีหรือนาฏศิลป์
Meanings and significance of research, processes of conducting research,
research methods, methodology, colleting, datadesigning, sample collection, data collection,
data analysis, writing and presenting research reports in music or dance
183321

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble V
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือ การขับ ร้อ งขั้นสูง การตีความหมายของบท
เพลงอารมณ์เพลง ภูมิหลังของเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัดการเล่นบันไดเสียงและอาร์เปจโจ
อย่ างน้ อ ย 5 ชาร์ป 5 แฟลต 1-2 ช่ว งเสี ย ง ฝึก การอ่ านโน้ ต ทั น ที ที่ เห็ น และฝึ ก บทเพลงที่ มี
ลักษณะรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น การปฏิบัติบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภทต่าง ๆ และ
สามารถแสดงต่อสาธารณะได้
Advanced Practice of western musical instruments, singing, interpretation of
the repertoire, music expression, music background that use for practicing, practice the
exercise, playing scales and arpeggios at least 5 sharps 5 flats, 1-2 octaves, sight–
reading, the larger repertoires, practice advanced pieces and advanced ensembles and live
pubic performance

183322

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับ ร้องขั้นสูง การตีความหมายของบท
เพลง อารมณ์เพลง ภูมิหลังของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ การเล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจครบทุก
ประเภท ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น ความแตกต่างของบทเพลงแต่ละสมัย โดยบทเพลงที่
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ใช้ศึกษาต้องมาจากสมัยที่แตกต่างกัน การปฏิบัติบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภท
ต่าง ๆ และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้
Advanced Practice of western musical instruments or singing, interpretation
of the repertoire, music expression, music background that use for practicing, practice the
exercise, playing all scales and arpeggios, sight-reading, differenest of repertoires from
different period of time, practice advanced pieces and advanced ensembles and live pubic
performance
183323

การอำนวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
ประวั ติ ก ารอำนวยเพลงสำหรั บ วงดนตรี วงขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง ฝึ ก การ
ตีความบทเพลง การอำนวยเพลงในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้มือ และการใช้ไม้บาตอง การฝึก
อำนวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน สม่ำเสมอ แม่นยำ การเริ่ม การหยุดจังหวะ จิตวิทยาที่ควรรู้เพื่อใช้
ในการควบคุมวงขณะฝึกซ้อม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อม
History of instruments and chorus conducting, the interpretation of the
pieces, practicing different conducting styles by using hands and baton wood,
practicing beat clear, steady, accuracy, starting, stopping beat, psychology of control
practicing and problems solving during practice
183324

ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Musical Instruments Skills
การฝึกเทคนิคการวางนิว้ โครงสร้างของเครื่องดนตรี หรือสรีระของคอ ปาก
การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้องหรือการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การ
เล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการเล่นบทเพลงประเภทต่าง ๆ
Practicing fingering techniques, structure of musical instruments or
physiology of throat and mouth, health care that relate to voice production or maintenance
of equipment and musical instruments, playing scales, sight-reading, practicing pieces in
various styles
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การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสานเสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่
เกี่ยวข้องกับการขับร้องประสานเสียง การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง การอ่านออก
เสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้องประสานเสียงตามบทเพลงที่กำหนด และการแสดง
ต่อสาธารณชน
History, evolution of chorus, techniques, western music theory of chorus,
chorus conducting, sight-singing in Movable Do system, practicing chorus pieces according
to the instructor’s approval and live public performance
183331

การแต่งทำนองสอดประสาน
3(3-0-6)
Counterpoint
การเขียนการสอดทำนองดนตรี ระบบอิงโมด อิงกุญแจเสียง การเขียนทำนอง
เดียว และการเขียนแนวเสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ
Writing counterpoint in Modality, Tonality, Monophony and part-writing in
different counterpoint categories
183332

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Form and Analysis of Western Music
องค์ประกอบ รูปแบบ การวิเคราะห์ทำนอง จังหวะ เสียงประสาน เสียง ประโยคเพลง และ
โครงสร้างพื้นฐานของบทเพลงระบบอิงกุญแจเสียงประเภทต่าง ๆ รูปแบบโพลีโฟนิก โฮโมโฟนิก
ตั้งแต่สมัยเรอเนสซองส์ จนถึง สมัยศตวรรษที่ 20
Components, forms, analysis of melody, rhythm, harmony, sound, phrasing
of music and basic structure of pieces in various types of tonality system, polyphonic forms
and homophonic form from the Renaissance period to the 20th Century
183333

ดนตรีบำบัด
3(2-2-5)
Music Therapy
ความหมายของดนตรีบำบัด ประวัติ วิวัฒนาการของดนตรีบำบัดในประเทศไทย
และประเทศตะวันตก องค์ประกอบของดนตรีบำบัด จิตวิทยาดนตรี และประเภทของดนตรีเพื่อ
ใช้ในการบำบัด ผู้ที่บกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจ และการฝึกปฏิบัติ การดนตรีบ ำบัดใน
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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Meaning of music therapy, history, development of music therapy in Thai
and western countries, elements of music therapy, music psychology and kinds of music for
using as therapy for people with physical and psychological disabilities and practicing music
therapy in the hospital or relating sectors
183334

ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
3(3-0-6)
Ethnomusicology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และหลักการของดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
ดนตรีของกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทย
Meaning, scope, objectives, and principles of ethno-musicology, music of
regional groups in Thai society
183335

อุโฆษวิทยาการดนตรี
3(3-0-6)
Musical Acoustics
คุณ สมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีในแง่ฟิสิกส์ การรับ ฟังเสียงดนตรี
ของมนุษย์ การวัดเสียง ระบบเสียงดนตรีภายใน และกลางแจ้ง และการตั้งเสียงบันไดเสียงที่ทำ
ให้เกิดสำเนียงดนตรีของชาติต่าง ๆ
Qualifications of sound from western music instruments in for aspect of
physics, human sound perception, sound measurement, musical sound system indoor and
outdoor performance, tuning scales that incur the musical accent of various countries
183336

การซ่อมเครื่องดนตรี
3(2-2-5)
Music Instruments Repairment
กลไกของเครื่ อ งดนตรี ป ระเภทต่ า ง ๆ การซ่ อ มบำรุ ง การปรั บ แต่ ง เสี ย ง
การดูแลรักษา การทำความสะอาด และการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องดนตรีสากล
Various kinds machanism of music instruments, repairing, maintenance,
tuning, cleaning and changing accessories of music instruments
183337

ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Thai and Folk Music
องค์ ป ระกอบของดนตรี ไ ทยและดนตรี พื้ น บ้ า น หน้ า ทั บ ประเภทต่ า ง ๆ
โครงสร้างของบทเพลงไทยเดิม และพื้ น บ้ าน บทบาทหน้ าที่ ข องเครื่ องดนตรีไทยและดนตรี
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พื้นบ้ าน สั ญ ลั ก ษณ์ ศัพ ท์สั งคีต การบันทึก โน้ตเพลงไทยแบบต่าง ๆ และการฝึก ปฏิ บัติก าร
บรรเลงบทเพลงไทยและพื้นบ้านพืน้ ฐาน
Elements of Thai and folk music, various kinds of Natab, classical Thai and folk
music pieces structures, roles and duties of Thai and folk music instruments, symbol,
technical terms, Thai and folk music notation and basic of Thai music practicing
183341

รำหน้าพาทย์
3(1-4-4)
Ram Napat
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การรำ
เพลงหน้าพาทย์
History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in
Napat Dance
183342

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
3(1-4-4)
Thai Classical Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และการฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ในแต่ละภูมภิ าค
History, development, characteristics, music, costumes, practice of
traditional in regional Thai dance
183343

ละครรำแบบดั้งเดิม
3(1-4-4)
Traditional Dance Drama
ประวัติ พัฒ นาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีป ระกอบ เครื่องแต่งกายของละครรำ
แบบดั้งเดิม การฝึกปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอน จากละครชาตรี ละครนอก และละครใน
History, development, characteristics, music, costumes of raditional dance
practice of traditional drama from Lakon Chatree, Lakon Nok and Lakon Nai
183344

ละครรำแบบปรับปรุง
3(1-4-4)
Unconventional Dance Drama
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีป ระกอบ เครื่องแต่งกาย ของละครรำ
แบบปรับปรุง การฝึกปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอนจากละครเสภา ละครพันทาง และละคร
ดึกดำบรรพ์
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History, development, characteristics, music, costumes of unconventional
dance drama, practice of unconventional drance drama Lakon Sepa, Lakon Panthang and
Lakon Duekdamban
183351

นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
3(1-4-4)
Royal Lanna Court Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรีป ระกอบ เครื่องแต่งกาย การ
ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
History, development,, characteristics, types, music, costumes, and practice
of royal Lanna court dance
183352

ภูมิปัญญาล้านนาวิจักขณ์
3(1-4-4)
Lanna Wisdom Appreciation
ประวัติ พัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอ
มรดกภูมปิ ัญญา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออก
History, development, characteristics types, elements, analysis, synthesis,
presentation of Eastern Lanna cultural heritage
183353

นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ในล้านนา
3(1-4-4)
Lanna Ethnic Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการฟ้อนรำของชาติพันธุ์ในล้านนา
History, development, analysis, synthesis, characteristics, types, music,
costumes, practice of Lanna Ethenic dance
183361

การออกแบบทางนาฏศิลป์
3(1-4-4)
Choreography
แนวคิ ด ทฤษฎี การออกแบบการแสดงทางนาฏศิ ล ป์ องค์ ป ระกอบ ดนตรี
เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติการออกแบบการแสดงทางด้านนาฏศิลป์
Concepts, theories, choreography, elements, music, costumes, and
implemeantation of dance
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183362

แจ๊สแดนซ์
3(1-4-4)
Jazz Dance
ประวัติ พัฒนาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค การจัดระเบียบร่างกาย ฝึก
ปฏิบัติการเต้นแจ๊ส การนำกระบวนท่าเต้นแจ๊สมาเรียบเรียงประกอบดนตรี
History, development, theories, music, rhythm, techniques, body collation,
practice in jazz dance and arrange for music.
183363

โคเวอร์แดนซ์
3(1-4-4)
Cover Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ ทฤษฎี ดนตรี จั ง หวะ เทคนิ ค การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเต้ น
เลียนแบบท่าทางการเต้นแบบสมัยนิยม
History, development, theories, music, rhythm, techniques and practice of
present popular cover dance
183371

วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง
3(2-2-5)
Literature and Script Writing
ประวัติวรรณกรรม ประเภทวรรณกรรม การประพันธ์บทสำหรับการแสดง
โครงเรื่อง บุ ค ลิก ภาพตัวละคร ความคิด บทสนทนา ดนตรีและเสียงประกอบ คำบรรยายฉาก
การลำดับฉาก และการลำดับภาพ
Literature’s history, literature types, script writing for perfomance show,
plot, characteristics, thought, diction, music and sound, description of scenery, the order of
scenes
183381

ประสาทวิทยาทางนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
Neuroscience of Dance
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ประโยชน์ของประสาทวิทยาที่สัมพันธ์กับ
พัฒ นาการของสมอง จิตใจ การเรียนรู้ การควบคุมการเคลื่อนไหว การบำบัดทางนาฏศิลป์
แนวทางการทำงานข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์สู่สังคม
Studying of concepts, theories, principles, advantages in relation to brain
development, mind, learning, motion control, dance therapy, cross-disciplinary approach for
broading body of knowledge for society
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183411

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์
Researching, collecting data, analyzing, report writing, presentation,
discussion and answering questions related to music and dance
183412

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์
3(1-4-4)
Music Presentation and Dance Thesis
การประมวลความรู้ บู ร ณาการ แนวความคิ ด ทฤษฎี วิ ธี ก าร วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ นำเสนอผลงานทางดนตรีหรือนาฏศิลป์ ในรูป แบบ การแสดงเดี่ยว การรวมวง
ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ ประพันธ์เพลง การเรียบเรียงดนตรีสากล หรือการจัดการแสดงใน
เชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาสังคมทางนาฏศิลป์สู่สังคม
Processing and integration of music and dance knowledge, concepts,
theories, method, synthesis, presentation of major instruments or dance, presentation of
solo performance, various style of ensemble,music arrangement,knowledge of dance
conservation, creation and social development through dancing and performance,
understanding music as social practice
183421

ดนตรีภาคสนาม
3(2-2-5)
Fieldwork of Music Study
วิ ธี ก ารศึ ก ษางานดนตรี ภ าคสนาม การวางแผนการวิ จั ย ดนตรี ใ นส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับภาคสนาม วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทางดนตรี
Fieldwork of music study methods, fieldwork of music study research
design, methods of observation and interview, collecting music data
183431

การประพันธ์และการเรียบเรียงดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and Arrangement
การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค โครงสร้าง งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดย
อาศั ย แนวการประพั น ธ์ ข องคี ต กวีที่ มี ชื่ อ เสี ย งของโลกเป็ น แบบอย่ าง การเรี ย บเรีย งเสี ย ง
ประสานสำหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วงขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียง
สำหรับวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด การ
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ผสมเสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลงจากทำนองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการ
แสดงด้วยดนตรีจริงในการนำเสนอผลงาน
Western music composition, techniques, structures, various kinds of
composition using the Great composers’ style, patterns and musical arrangement for
orchestra, military band, chamber and chorus, arrangement for western music band in
various styles, techniques of western music mixing in each type, group mixing,
arrangement from melody and using the computer or live music performance for project
presentation
183432

ดนตรีเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Music
รูปแบบดนตรีของประเทศและท้องถิ่นต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชีย ความคล้ายคลึง
ความแตกต่าง การแพร่กระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่างประเทศในกลุ่ม
เอเชียด้วยกัน
Musical forms of various countries and local songs in Asian regions,
differences, similarity, distribution and assimilation of musical culture between the
countries in Asia
183451

นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง
3(1-4-4)
Maekong Basin Ethnic Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี ป ระกอบ เครื่ อ งแต่ ง กาย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการฟ้อนของชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง
History, development, characteristics, types, music, costumes, analysis,
syntesis, Maekong basin ethnic dance
183481

สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Interdisciplinary and Knowledge of Dance Transferation
แนวคิด ทฤษฏี หลักการ พัฒนาการ ขั้นตอน จารีต ธรรมเนียมปฏิบัติ กลวิธีการ
สืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบกิจกรรมการสืบทอดและ
ถ่ายทอดนาฏศิลป์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏี หลักการ รูปแบบ เทคนิค จิตวิทยา การ
จัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรม และทักษะร่วมสมัยที่ส่งเสริมหรือสัมพันธ์กับการสืบทอดและถ่ายทอด
นาฏศิลป์ให้ดำรงอยู่บนฐานวิถีชีวติ ใหม่
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Concepts, theories, principles, development, method, tradition, formality,
techniques for knowledge transfer knowledge in dancing and performing, practice in
transfer knowledge and skills in dancing and performing, apply concepts, theories principal
method, technique, phsychology, learning management, multimedia and technology,
setting up environment and atmosphere, measure and evaluation activities, promotion
contemporary skills which supports the knowledge transferring in dancing on the context of
new normal livelihoods
183482

นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
3(2-2-5)
Dance for Social Development
ประเด็นปัญหา โอกาส และความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม บู รณาการ
แนวคิด ทฤษฏี หลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางสังคมร่วมกับภูมิปัญญาทางด้านการ
แสดงในหลากหลายมิติ ฐานสมรรถนะผู้ประกอบการนาฏศิลป์เพื่อสังคม การออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมแสดงที่สัมพันธ์หรือส่งเสริมการเรียนรู้ บำบัดและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
การทดลอง การประเมินและสรุปผลการใช้นาฏศิลป์เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Problematic issues and , opportunities and social needs , participation,
integrate the concepts, theories and principles related to social entrepreneurship based on
local wisdomin various dimensions, the performance base for the social dance practitioner,
practice designing and creating innovation, showing that relevance or promoting learning,
retreat and develop society constructively, experiment, evaluate and draw conclusions
using dance as a tool for social change
183491

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
หรือนาฏศิลป์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience and skill concerning music or dance
in private or government sectors
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183492

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ
และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing
in music or dance
183493

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบตั ิงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีหรือนาฏศิลป์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience and skill concerning music or dance as
a apprentice in private or government sectors
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ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
1. เลขสามตัวแรก หมายถึง กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา
001 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
183 หมายถึง สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
2. เลขสามตัวหลัง
2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่
เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.2 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มวิชาในระดับชั้นที่
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาแกน สุนทรียศาสตร์ พืน้ ฐานประวัติศาสตร์
สัมมนา วิจัย การบริหารจัดการ ดุรยิ นิพนธ์และศิลปนิพนธ์
ฝึกงาน
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มรายวิชาทักษะ ปฏิบัติดนตรี
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มรายวิชาประวัติ ทฤษฎี และประพันธ์ดนตรี
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มรายวิชานาฏศิลป์ไทย
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มรายวิชางนาฏศิลป์ล้านนา
เลข 6
หมายถึง
กลุ่มรายวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย
เลข 7
หมายถึง
กลุ่มรายวิชาทฤษฎีและองค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์
เลข 8
หมายถึง
กลุ่มรายวิชาบูรณาการ และการประยุกต์ศาสตร์ศาสตร์
นาฏศิลป์เพื่อสังคม
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชา ฝึกงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/สหกิจศึกษา
2.3 เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง อนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1

นายศราวุธ จันทรขำ*

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
36099001XXXXX

2

นายกิตติ์ธเนศ ศิรสิ ุริยเสรี*

11014002XXXXX

อาจารย์

3

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว*

16599002XXXXX

อาจารย์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.ม
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ม.

นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
ดุริยางค์ไทย
ดุริยางคศิลป์
วิทยาการดนตรีและ
นาฎศิลป์
ดุริยางคศาสตร์
สากล
วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการ
การท่องเทีย่ ว
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย

ศศ.บ.
4

นายรัตนะ ตาแปง*

35701007XXXXX

อาจารย์

ศศ.ม.
บธ.บ.

5

นางสาวธนันยวรรณ
ศรีทรัพโยทัย*

11027002XXXXX

อาจารย์

6

นางสาวปรียาชนก
เกษสุวรรณ*

15009000XXXXX

อาจารย์

ศศ.ม
ศศ.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
ศ.ม.
ศ.บ.

ศิลปไทย
ศิลปไทย

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2551
2549
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

2555
2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2563
2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553
2550

หมายเหตุ : * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
55
55
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.A.
M.
สถ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ด.
ศษ.บ.
D.A.
M.M.E.
กศ.บ.

Drama and Theatre
Drama and Theatre
Architecture
สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
Woodwind Performance and Pedagogy
Music Education
ภาษาไทย

ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศป.บ.

นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย

1

นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์

ศาสตราจารย์กติ ติคุณ

2

นางสวภา เวชสุรักษ์

ศาสตราจารย์

3

นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

รองศาสตราจารย์

4

นายสุกรี เจริญสุข

รองศาสตราจารย์

5

นายอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์

6

นางอมรา กล่ำเจริญ

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาเอก

ศศ.ม.
นาฏยศิลป์ไทย
ค.บ (เกียรตินยิ ม) ภาษาไทย
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ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

นายธรรศ อัมโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม.
ค.บ.

ดนตรี
ดนตรีศึกษา

8

ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายศักดิ์ชัย หิรญ
ั รักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภูมิภาคลุ่มแม่นำ้ โขงและสาละวินศึกษา
ดนตรี
ดนตรีศึกษา
ดนตรี
วัฒนธรรมศึกษา
ประวัตศิ าสตร์

10

นายอนรรฆ จรัณยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11

นางสมพันธ์ วงษ์ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12

นางสาวขวัญใจ คงถาวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

นางสาวสุพรรณี บุญเพ็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14

นายกันต์ อิสมันยี

ปร.ด.
M.M.
ค.บ.
ค.ด.
M.A.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.
ศศ.ม.
ศป.บ.

ดนตรี
Musicology
ดนตรีศึกษา
อุดมศึกษา
Music Education
ดุริยศิลป์
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ตะวันตก
ดนตรี
ดุริยางคศาสตร์สากล

-
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ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ศษ.บ.
นศ.ม.
นศ.บ.
Diploma
ศน.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Advanced Cert.

15

นายไพโรจน์ ทองคำสุก

-

16

นายมนูญ พลอยประดับ

-

17

นายอดิศร ม่วงงาม

-

18

นางสาวมนชยา ชูวรรธนะะปกรณ์

-

สาขาวิชาเอก
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏยศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
Guitar
ศาสนศาสตร์
ดุริยศิลป์
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
Guitar

.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ จั ด ทำโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถดนตรีและนาฏศิลป์ ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติเดี่ยว ปฏิบัติการรวมวง
ทฤษฎีดนตรี และการประสานเสียง (Harmony) รวมทั้งการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ทั้งพืน้ เมือง
และไทย รวมถึงการฝึกการแสดงต่อสาธารณะในแต่ละภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิต
แสดงผลงาน รวมทั้งการฝึกงานดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่ อ นเข้ าสู่ ก ารทำงานจริ ง ดั ง นั้ น นอกจากการเลื อ กการศึ ก ษาอิ ส ระ (Independent Study)
หลักสูตรยังกำหนดให้นิสิตเลือกการฝึกเป็นแผนฝึกงานหรือสหกิจศึกษา นิสิตแต่คนสามารถ
เลือกแผนใดแผนหนึ่งได้เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์นิเทศ ดังนี้
การฝึกงาน จำนวน 6 หน่วยกิต การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา
ทางดนตรีสากลนำไปประยุกต์ การสร้างและพัฒนางานดนตรีสากล ในการทำงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา
ทางดนตรีสากลนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เข้ า ใจวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝึกประสบการณ์ได้
4.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม
4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่างๆได้
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 ให้บริการวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์แก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
4.1.6 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ตามแผนการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
การศึ ก ษาอิ ส ระ จำนวน 6 หน่ วยกิ ต ต้ อ งเกี่ ย วข้อ งกั บ ศาสตร์ท างด้ านดนตรี และ
นาฏศิล ป์ ที่นิสิตสนใจ โดยได้โครงงานวิจัยที่มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ท างด้านดนตรี และ
นาฏศิ ล ป์ ซึ่ งผ่ า นกระบวนการการวางแผน การเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย น
รายงาน และการสาธิตผลงาน ตลอดจนสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ในการทำวิจัย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำหัวข้ อวิจัยมีขอบเขตการดำเนินงานวิจัยที่สามารถทำเสร็จได้
นำเสนอผลงานและจัดทำรายงานตามรูปแบบภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการวิจัยทางดนตรี และนาฏศิลป์เพื่อนำมาใช้เป็น
พืน้ ฐานของการทำวิจัยตลอดจนระเบียบวิธีวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และ
สามารถนำไปใช้ ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปั ญ หาหรือ พั ฒ นางานด้ านดนตรี และ
นาฏศิลป์ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิ ิตกลุ่มละ 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดำเนินการศึกษาหัวข้อ
วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด
5.5.4 นิสติ นัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นำแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษา
อิสระ
5.6.2 ผู้สอนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรูร้ ่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ทีป่ รึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทำการศึกษาอิสระ
5.6.4 คณาจารย์ผสู้ อนประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปาก
เปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 ด้านบุคลิกภาพ
1) บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
1.2 คุณธรรมและจริยธรรม
1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
2) จัดการเรีย นการสอนโดยยึด ผู้ เรีย นเป็ น หลั ก
ให้ ค ว า ม ส ำ คั ญ แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3)มี ก ารต รวจส อ บ แล ะส่ งเส ริ ม ให้ นิ สิ ต มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการดำรงชี วิ ต อย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
1.3 ด้านภาวะผู้นำ
1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก ให้ นิ สิ ต ต้ อ งทำงานเป็ น กลุ่ ม ทั้ ง ในบทบาท
ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ
ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
3)กำหนดบรรทั ด ฐานในการ เรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม
ปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กำหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการให้บริการ
ชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
(3) ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(5) จัด กิ จ กรรมยกย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ แก่ นิ สิ ต ที่ ท ำดี ทำประโยชน์ แ ก่
ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดดี ้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมิ นใช้ วิ ธี การประเมิ นหลากหลายวิ ธี ทั้ งการประเมิ นก่ อนเรี ยน
ระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกปฎิบัติงาน โดย
อาจเป็นการประเมินตนเอง ประเมินโดยผูส้ อน เพื่อนนิสติ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกงาน ดังนี้
(1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการเสี ย สละในจั ด กิ จ กรรมวิ ชาการ การ
บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สอดแทรกในรายวิชา
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรีย น การส่ งงาน
ตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมิ น จากการมี วินั ย และพร้ อ มเพรีย งของนิ สิ ต ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมในสโมสรนิสิต
(4) จำนวนผลงานหรือรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติของนิสิต
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่
ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มี ค วามรู้ ใ นทางดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ททางสั ง คม
ภูมปิ ัญญาและวัฒนธรรม บูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิง
วิเคราะห์
(2) ใช้กระบวนการสอนที่เน้นให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
(3) กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ
(4) รายวิ ชาบังคับของหลักสูตรต้องวางพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีการใช้แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
(5) จัดให้ มี การเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรงโดยการศึ กษาดู งานหรือใช้
วิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ ตรงเพื่ อมาเป็ นวิทยากรพิ เศษเฉพาะเรื่องตลอดจน ใช้
วิธีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
(6) ในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะความสามารถใน
การค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน
ทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอ
เพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การประเมินจากแบบทดสอบ
(2) การประเมินจากรายงาน หรือผลงานที่นสิ ิตจัดทำขึ้น
(3) การประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลจากการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(6) การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนจากการปฏิบัติ
(7) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
(8) ประเมินจากการบูรณาการองค์ความรูก้ ับศาสตร์อื่นๆ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพได้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวคิ ดด้วยตนเอง ไม่ สอนในลักษณะท่ องจำ โดยใช้วิธีการสอนที่ หลากหลาย เช่น การ
อภิปราย การทำกรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง การทำวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์ การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการจัดการเรียนการสอนให้
นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
อย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม มีการจัดการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา
การเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง อภิปรายผลงานทางศิลปกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ การ
เรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทำโครงงาน เป็นต้น
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ แก้ปั ญ หาโดยให้ นิ สิ ต
อธิบายแนวคิดของดนตรีและนาฏศิลป์ และการประยุกต์ใช้ดนตรีโดยใช้ความรู้ทีไ่ ด้ทำการศึกษามา
(3) การประเมิ น ผลงาน ได้ แ ก่ รายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
กรณี ศึก ษารายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์ จำลอง รายงานผลการ
อภิปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา และสรุปผลงานดนตรีและนาฏศิลป์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตั วและแสดงความคิ ดเห็ นพร้ อมทั้ งแสดงจุ ดยื นอย่ าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรับผิดชอบต่องานของ
ตนเอง ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอ น ที่ ใช้ ใ น ก ารพั ฒ น าก ารเรี ย น รู้ ด้ าน ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานที่ต้องประสานงานกั บผู้อื่นข้ามสาขา
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ ำและผูต้ ามหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนิ สิ ต ในการนำเสนอ
ผลงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
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ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทำงานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ไ ป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นำ
(6) สามารถวางตั วและบุ คลิ กภาพในการเป็ นผู้ นำและผู้ รั บฟั งได้ อย่ าง
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติ
มาประยุ ก ต์ใช้ในการดำเนิ นชีวิตและแก้ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้องอย่ างสร้างสรรค์ รวมทั้ งมีค วาม
เหมาะสมสำหรับดนตรีและนาฏศิลป์
(3) มีทัก ษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ
สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางดนตรีและนาฏศิลป์ และนำเสนองานกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสติ ได้วิเคราะห์
กรณีศกึ ษา และสถานการณ์จำลอง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(3) การจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรีย นรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสมกับผูฟ้ ังและเนือ้ หาที่นำเสนอ
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2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ
ที่มกี ารนำเสนอต่อชัน้ เรียน
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน
ทักษะการนำเสนอ การฟัง และการเขียน
(3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบ ค้ นข้อ มูลโดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนำเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การประเมินผลงานที่กำหนดในชั้นเรียน
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
(4) ผลสำเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยทีส่ ่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ใช้การนำเสนอหน้าชั้นเรียนที่กำหนดให้นสิ ิตต้องดำเนินการ
นำเสนอเอง โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว การแต่งกาย และบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อผลงานที่ได้มกี ารนำเสนอ
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(2) ใช้ ก ารส่ งผลงานในชั้ น เรีย นแต่ ล ะครั้ งของนิ สิ ต เพื่ อ แสดงถึ งสุ ข
ภาวะอนามัย ตลอดจนสุขภาพนิสิตที่เข้ามาเรียน
(3) การแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่
2.7.3 วิธีก ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการส่ งเสริมสุ ขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ใช้การประเมินบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานที่นสิ ิตได้นำเสนอ
(2) ใช้การประเมินจากการเข้าเรียนตามเวลาของนิสิต
(3) ใช้ การประเมิ นจากการสะท้ อนภาพ ลั ก ษ ณ์ ของนิ สิ ตจาก
บุคคลภายนอกคณะ
2.8 ทักษะพิสัย
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1)สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางดนตรีและนาฏศิลป์ในการสร้างสรรค์
ผลงานของตน
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในชั้นเรียน
(2) การวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และนำเสนอผลงานสร้างสรรค์
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) การประเมินผลงานที่กำหนดในชั้นเรียน
(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
(4) ผลสำเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษ
สู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

●

○

○

○

●

○

●

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทางปัญญา

○

● ○

○

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ○

○

○ ●

●

●

●

○

●

●

2. ความรู้

●

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

○

●

○

○

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

(1)

●

○
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดำเนิน
ชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

(2) (3) (4)

(5)

●

●
○

●

○

○
●

●

●

●

○

○

●

●

●
●

●
● ●

●

● ○ ○
● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

●

● ○

○

●

● ●

●

● ●

●

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)
○
●

○
●

●

●

○

○

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

●

○

(1)

●
○
○

○

●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

⚫ ⚫ ⚫ 



⚫ ⚫

⚫

⚫



⚫ ⚫



⚫

⚫



⚫

⚫



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

2.1 กลุ่มวิชาแกน
183111 ดนตรีและนาฏศิลป์
⚫ ⚫
 ⚫
ปริทรรศน์
183112 ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน 
⚫  ⚫
183113 พื้นฐานการเคลื่อนไหว 
⚫  ⚫
ร่างกาย
183114 สุนทรียศาสตร์
    
183311 ดนตรีและนาฏศิลป์
⚫
⚫
ทางสื่อสมัยใหม่
183312 การจัดการทางด้าน
⚫
  ⚫
ดนตรีและนาฏศิลป์
183313 ระเบียบวิธีวจิ ัย
⚫
  ⚫
183411 สัมมนา
⚫
⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫  ⚫ 
⚫
⚫
 ⚫ 
⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

(1)

(1)

(2)

(1)


⚫
⚫

⚫
⚫


⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫



⚫

  ⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫
⚫ 
⚫  ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫



⚫
⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย



⚫
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รายวิชา

(2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

⚫

⚫ ⚫

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

183412 การแสดงผลงาน
⚫ ⚫
ดนตรีและนาฏศิลป์นิพนธ์
183491 การฝึกงาน
⚫ ⚫
183492 การศึกษาค้นคว้า
⚫ ⚫
อิสระ
183493 สหกิจศึกษา
⚫ ⚫
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี
183224 เทคโนโลยีและการ

บันทึกเสียงสำหรับดนตรี
183431 การประพันธ์และเรียบ
เรียงดนตรีสากล


7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

(1)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

  ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫

⚫

 ⚫ 



⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

⚫

⚫ 

 ⚫ 



⚫



⚫



⚫
⚫
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
2.2.1.2 วิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี
183121 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 1
183122 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 2
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
⚫
183231 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
⚫
183221 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 3
183222 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 4
183223 การอ่านโน๊ตสากล


2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(2) (3) (4)

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

(1)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫

⚫ ⚫



⚫



⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫

⚫ ⚫



⚫



⚫

⚫

⚫ ⚫  ⚫ 
⚫ ⚫  ⚫ 

⚫
⚫

⚫ ⚫
⚫ ⚫




⚫
⚫

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫
⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫

⚫
⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫

⚫ ⚫



⚫



⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫

⚫ ⚫



⚫



⚫

⚫

⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫

⚫ ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫
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และการฝึกโสตประสาท
183232 ทฤษฎีการประสาน
เสียง
1832233 ประวัตแิ ละ
วรรณกรรมดนตรีสากล
183321 ทักษะและการรวมวง
ดนตรีสากล 5
183322 ทักษะและการรวมวง
ดนตรีสากล 6
183331 การแต่งทำนองสอด
ประสาน
183332 รูปแบบและการ
วิเคราะห์ดนตรีสากล

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

⚫

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫

⚫ ⚫  ⚫ 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫

⚫  ⚫ 

⚫

⚫

(2) (3) (4)

(5)



5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

⚫ ⚫



⚫

⚫

⚫ ⚫



⚫

⚫

(1)

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ ⚫



⚫



⚫

⚫

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ ⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫

⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫

⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ ⚫



⚫

⚫
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)
(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี
183323การอำนวยเพลง
183324 ทักษะเครื่องดนตรี
สากล
183325 การขับร้องประสาน
เสียง
183333 ดนตรีบำบัด
183334 ดนตรีชาติพันธุ์วทิ ยา
183335 อุโฆษวิทยาการดนตรี
183336 การซ่อมเครื่องดนตรี
183337 ดนตรีไทย และดนตรี
พื้นบ้าน



⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 


⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫
  ⚫
⚫
  ⚫

⚫ ⚫ 

⚫
⚫
⚫
⚫


⚫
⚫


⚫
⚫
⚫
⚫

⚫




⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

⚫
⚫  ⚫
⚫

(2) (3) (4)

(5)

⚫  ⚫  ⚫ 
 ⚫ 



⚫  ⚫  ⚫ 

⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫
⚫  ⚫
 ⚫ 
⚫  ⚫
 ⚫ 
⚫
⚫  ⚫  ⚫ 

⚫



⚫  ⚫



 ⚫ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

(1)

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫ ⚫



⚫

⚫ ⚫



⚫

⚫ ⚫



⚫

⚫

⚫

⚫


⚫ ⚫
⚫ ⚫
⚫ ⚫

⚫




⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫ ⚫



⚫

⚫



⚫

⚫
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1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

⚫  ⚫
⚫  ⚫

(5)

 ⚫ 
 ⚫ 




⚫ ⚫
⚫ ⚫




⚫
⚫



⚫

⚫



⚫
⚫

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

183421 ดนตรีภาคสนาม
⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
183432ดนตรีเอเชีย
⚫
  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศิลป์
2.2.2.1 วิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183141 นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน ⚫ ⚫
⚫ ⚫
 ⚫
183151 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง
⚫ ⚫ 
⚫ ⚫
 ⚫
ล้านนาขั้นพื้นฐาน

(2) (3) (4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

⚫ ⚫ 

 ⚫ 

⚫





 

⚫




⚫  ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫
⚫ ⚫
 ⚫  ⚫ ⚫ 
 ⚫ 
⚫




7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

(1)

⚫
⚫





⚫



⚫








⚫

⚫


⚫
⚫

⚫


2.2.2.2 วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้าน
นาฏศิลป์
183161 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
183241 รำและระบำมาตรฐาน
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183251 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง
ล้านนา
183261 นาฏศิลป์สมัยใหม่
183271 องค์ประกอบและ
เทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย
183272 ศิลปะการพูดเพื่อการ
สื่อสารทางนาฏศิลป์
183273 ปฏิบัตกิ าร
องค์ประกอบและเทคนิคทาง
นาฏศิลป์ไทย
183274 ทฤษฎีและการ
วิจารณ์นาฏศิลป์
183341 รำหน้าพาทย์

(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

⚫



⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 



1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1)

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

⚫

⚫ ⚫  ⚫ ⚫



⚫

 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

(2) (3) (4)

⚫ ⚫

 
⚫  ⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫

⚫ ⚫

⚫  ⚫ ⚫ ⚫
 ⚫  ⚫ ⚫ 

⚫

   ⚫
 ⚫ 

(1)

(1)

(2)

(1)

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫
⚫

 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫


 ⚫

⚫

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย

⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫


⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫
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(5)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)

⚫



⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫

⚫

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)

183351 นาฏศิลป์ราชสำนัก
⚫ ⚫
ล้านนา
183352 ภูมิปัญญาล้านนา
⚫ ⚫
วิจักขณ์
183361 การออกแบบทาง
⚫ ⚫
นาฏศิลป์
183481 สหวิทยาการสืบทอด
⚫ 
ถ่ายทอดนาฏศิลป์
(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183342 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ⚫ ⚫
183343 ละครรำแบบดั้งเดิม
⚫ ⚫
183344 ละครรำแบบปรับปรุง ⚫ ⚫
183353 นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ใน ⚫ 

(1)

(1)

(2)

(1)



⚫

⚫









⚫







⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫



⚫ ⚫

⚫

⚫





⚫

⚫
⚫
⚫
⚫  ⚫




⚫






⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫






⚫
⚫
⚫







 ⚫

 ⚫    

⚫  ⚫ ⚫   ⚫

⚫
⚫
⚫
⚫ 






⚫
⚫
⚫
⚫






⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫







(2) (3) (4)

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย

⚫ ⚫






⚫
⚫
⚫





 

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
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(5)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 







⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫

⚫

1. คุณธรรม จริยธรรม

(1)
ล้านนา
183362 แจ๊สแดนซ์
183363 โคเวอร์แดนซ์
183371 วรรณกรรมและการ
ประพันธ์บทการแสดง
183381 ประสาทวิทยาทาง
นาฏศิลป์
183451 นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่ม
แม่น้ำโขง
183482 นาฏศิลป์เพื่อการ
พัฒนาสังคม

(2) (3) (4)

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3)



⚫

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1)
⚫  ⚫ ⚫ 
⚫  ⚫ ⚫ 

7. ทักษะ
8.
6.
การส่งเสริม ทัก
สุนทรี สุขภาพและ ษะ
ยภาพ
พัฒนา
พิสั
บุคลิกภาพ ย
(1)

(1)

(2)

(1)

⚫
⚫




⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫ 

⚫

⚫















⚫

⚫

⚫  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫



⚫ ⚫



⚫

⚫  ⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫

 ⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการสำเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของคณะที่มีการทำความเข้าใจให้ตรงกัน และดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้
ประเมินภายนอกตรวจสอบได้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาข้ อ สอบในการวัด ผลการเรี ย นรู้ ต ามที่
กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสำเร็จการศึกษา
เพื่ อนำมาใช้ป รับ ปรุงกระบวนการการเรีย นการสอนและปรับ ปรุงหลัก สูตร รวมทั้ งการประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้ ง านทำของบั ณ ฑิ ต โดยประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ ส ำเร็ จ
การศึ ก ษาในด้ า นของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ป ระกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประเมินความพึ ง
พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมิน จากสถานศึก ษาอื่น ถึงระดั บ ความพึ งพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อมและคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณ ฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.5 มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร
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3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลั ก สู ต รปริ ญ าตรี 4 ปี สำเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ สำหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่
อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1.1 บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2 จัดระบบอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในด้าน ดังนี้
1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์
1.2.2 นโยบายของคณะ
1.2.3 หลักสูตรและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน
การศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู งานทางวิชาการและวิช าชีพ ในองค์ ก รต่ างๆ การประชุ ม ทางวิช าการ
นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจัด การเรีย นการสอนและการประเมิ นผลให้ ทั น สมั ย อย่ างต่อ เนื่ องเพื่ อ
สนับสนุนความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มกี ารวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
2.1.4 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษาอาทิ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ
2.2.2 พัฒ นาทักษะการเขียนตำรา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุม ชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น
2.2.5 สนับ สนุนและส่ งเสริมให้อาจารย์ท ำผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
2.2.7 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
การสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยหรือการสร้างสรรค์สนับสนุน
การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุม ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูต ร มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามรายละเอีย ดหลั ก สู ต รที่ส ภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ ตลอดเวลาที่ จัด การศึ ก ษา คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และมีอาจารย์ประจำ ครบทุกแขนง
วิชาเป็นกรรมการ มีหน้าที่พัฒนาและบริหารหลักสูตรดังนี้
1.1 วางแผนการดำเนิ น งานยกร่ า งหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม ตาม
แผนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปี ัญหา
1.2 กำกับให้มีการสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต คุณลักษณะ
ของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตาม
ความต้ องการของผู้ใช้บัณฑิ ต เพื่อนำมาประกอบการพิ จารณาในการยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1.3 บริหารหลักสูตร โดยการควบคุมกำกับ ติดตามและทบทวนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
1.4 กำกั บ ให้ มี ก ารจั ด ทำรายละเอี ย ดของรายวิช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา
1.5 กำกั บ ให้ มี ก ารจั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภคสนามตามแบบ มคอ.5 แล มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.6 กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
1.7 กำกับให้มกี ารดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
1.8 กำกั บให้มีก ารประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลาตาม
แผนการจัดการศึกษา
1.9 กำกับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี และ
นำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
1.10 กำกับให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษ ย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและ
จากผูใ้ ช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และอย่าง
น้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใช้หลักสูตร
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1.11 กำกับให้มีการนำผลการสำรวจในข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในข้อ
1.6 และผลการประเมิ น การดำเนิ น งานของหลั ก สู ต รในข้ อ 1.8 1.9 และ 1.10 นำมาดำเนิ น การ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่กำหนด
2.บัณฑิต
บัณฑิตสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มที่สังคมมีความต้องการในการให้บริการแก่สังคมใน
ทางด้านสร้างสรรค์ทางอารมณ์ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีและนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่ากับบุคคล สังคม การทำงานในกลุ่มเหล่านีบ้ ัณฑิตสามารถทำงานได้
ในทุกตำแหน่ง ตัง้ แต่นักแสดง นักบริหารจัดการองค์กร การทำงานเหล่านีน้ อกจากจะเป็นการสร้าง
อาชีพและมีงานทำแล้วยังเป็นผู้ทรงคุณค่าทางงานดนตรี และนาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่
เคารพรัก และได้รับการยอมรับจากสังคม ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน แต่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในงาน
ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถสร้างผลงานควบคู่กับการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดนตรีและ
นาฏศิลป์ เป็นสาขาที่มีความสำคัญ สาขาหนึ่งในทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐ
และเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อปฏิบัติงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้ง
ในฐานะผู้สอน ผู้ควบคุมวง ผู้ผลิตงานเพลงในบริษัท ผูส้ รรค์สร้างนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง
บัณฑิตจะเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยให้เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ทีม่ ีคุณภาพ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทหรือสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันได้อย่างหลากหลาย
3.นิสิต
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิ สิต โดย
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกำหนด
ชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours ) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้อ งมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นิสิต
3.1.2 มี ก ารจั ด บริก ารข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นิ สิ ต หลากหลายช่อ งทาง
เช่น เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และศึกษาต่อ
3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
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3.1.4 มีก ารประเมินความพึ งพอใจของนิสิ ตต่อ การให้บ ริก ารในข้อ 5.1.1 ถึง 5.1.3
โดยนักวิชาการศึกษา (ด้านกิจการนิสิต) เป็นผู้ช่วยดำเนินการ ตลอดจนนำผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตในปี
ต่อไป
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำ
ร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์และศิ ลปกรรมศาสตร์ มีก ารกำหนดคุณ สมบั ติ ของ
อาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจำ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการ
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
4.1.1 มีวุฒิ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกั บดนตรีหรือนาฏศิลป์
และมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์
4.1.2 เข้ารับการสัมภาษณ์ การปฏิบัติ และ/หรือ นำเสนอผลงานวิจัย / ทดสอบการ
สอนต่อคณาจารย์ของสาขาวิชา และคณาจารย์ของสาขาวิชามีมติเห็นชอบให้รับเป็นอาจารย์ได้
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์ ผู้สอน จะต้อง
ประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผล และให้ ค วามเห็ น ชอบ
การประเมิน ผลทุก รายวิชา มี ก ารนำผลประเมิน การสอนของอาจารย์ โดยนิ สิต และผลประเมิ น
รายวิชาของทุก ภาคการศึก ษา มาวิเคราะห์ เพื่อพั ฒ นาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง
ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 รายวิชาที่ เป็นรายวิชาเฉพาะ จะเชิญ ผู้มีป ระสบการณ์ ตรงจากการปฏิบัติใน
สาขานั้น หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
4.3.2 การคั ด เลื อ กอาจารย์ พิ เศษต้ อ งวางแผนล่ ว งหน้ า ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
โดยอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบรายวิ ชา เสาะหาผู้มี คุณ สมบัติ ตรงความต้อ งการ หรือ ทบทวนผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับ
หัวข้อที่จะเชิญสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้ง
4.3.3 การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ผ่ า นคณ ะวิ ช าเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินการจัดระบบการ
จัดการศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคั บ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
การประเมินผลการเรี ย นรู้ จั ดให้มีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของนัก ศึก ษา
ขณะที่กำลังศึกษา การทวนสอบในระดับรายวิชามี การประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผนความต้องการทรัพยากร
การศึก ษาทุก ประเภท เพื่อจัด ทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อมหาวิท ยาลัยให้
จัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณจัดซือ้ หนังสือ ตำรา วัสดุครุภัณฑ์
การศึ ก ษา โสตทั ศนู ป กรณ์ ครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ และจุด เชื่ อมต่ อ อิน เตอร์เน็ ต ให้ เพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ของนิสิต
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 มหาวิท ยาลั ย พะเยามี หนังสือตำราหลัก ทางวิชาชีพ ที่ ทันสมัย และสามารถ
สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวก
และทุกโอกาส โดยมีศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดเป็นหน่วยงานให้บริการแก่นิสิต
และบุคลากร
6.2.2 คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ ว างแผน สำรวจและ
ดำเนินการให้มีหนังสือ ตำรา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยผ่านการบริการของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนัน้ จึงต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
6.2.2.1 มีห้องเรีย นที่มีสื่อการสอนและอุป กรณ์ ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์
สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำ
โครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
6.2.2.3 ต้ อ งมี เจ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ดู แ ลสื่ อ การเรี ย นการสอนอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ประกอบการสอน
6.2.2.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อ งในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมี
เพียงพอ
6.2.2.5 มีเครื่อ งมือ อุป กรณ์ ป ระกอบการเรีย นวิชาปฏิ บั ติก ารระหว่างการ
เรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจำนวนนิสติ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
6.2.2.6 การสืบค้นในฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารออนไลน์
E -Book เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒ นา
และสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 ประสานงานกั บ กองแผนงานมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาผ่ า นศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า
และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา
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จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้นิสิตก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือด้วย
6.3.2 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดสรรครุภัณฑ์ประเภท
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการของอาคารถาวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิ ล ปกรรมศาสตร์ ให้ เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ ก ำหนดไว้ใ น
รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ อย่างต่อเนื่องทุก
ภาคการศึกษา
6.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งฝึกงาน
6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนิสิต
ผ่ านระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การบริ ก ารอนามั ย และการรั ก ษาพยาบาล การจั ด การหรื อ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
6.4.4 มี ก ารป ระเมิ น ค วาม พึ งพ อ ใจขอ งนิ สิ ต ต่ อก ารให้ บ ริ ก ารด้ า น ระบ บ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า ระบบกำจัด ของเสีย การจัด การขยะ รวมทั้งมีระบบและอุป กรณ์ ป้องกั นอัคคีภัย ใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
3. มี รายละเอี ยดของรายวิ ชา และรายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5

✓
✓
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
✓
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
หลังจากทำงานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9 10 10 11 12
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
9 9 9 9 9
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัว บ่ งชี้ บั งคั บ (ตั ว บ่ งชี้ที่ 1-5) มี ผ ลดำเนิน การบรรลุ ตามเป้ าหมาย และมี จำนวนตั วบ่ งชี้ที่ มี ผ ล
ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิ ท ยาลั ย กำหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอน
รายวิ ช า โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน และ/หรื อ มี ก ารปรึ ก ษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพจากการประเมิน
ตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและ
รายวิชา
1.1.3 จั ด ระบบการประเมิ น ผลและประชุ ม ประจำปี โดยคณะกรรมการพั ฒ นา
หลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผสู้ อน มีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สรุ ป รวบรวมผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์
การสอนและข้ อ เสนอแนะในการวางแผนปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในปี
การศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยใช้แบบประเมินการ
สอนกลางทางออนไลน์ของมหาวิท ยาลัย โดยนิสิต เพราะนิสิตสามารถให้ข้อมูลการสอนที่
ชัดเจนที่สุดจากการเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนาทักษะการจัดเรียน
การสอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึน้ ได้
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สูต ร วางแผนและประเมิ นหลั ก สู ต รทั้ งระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ
หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม
สัมภาษณ์ และสังเกต
2.2 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะฯ กำหนดให้ ใช้ ระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายใน (IQA) ในการประเมิน ผลการ
ดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและ
ตัวบ่งชีท้ ี่กำหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยวางแผนปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รทุ ก 5 ปี เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิตและสภาวการณ์ของสังคมและชุมชน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

108

109

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
หมวดวิชา

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564

30

30

30

30
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2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี
2.2.1.1 วิชาเฉพาะด้านดนตรี

18
18
12
6

31

2.2.1.2 วิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี
(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี
- การแสดงผลงานทางดนตรี

45
15
15
3

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ สกอ.

มคอ.1

ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ

2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชา
นาฏศิลป์
2.2.2.1 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
นาฏศิลป์
2.2.2.2 วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้าน
นาฏศิลป์
(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้าน
นาฏศิลป์
ศิลปนิพนธ์
สัมมนาและหัวข้อพิเศษ
2.3 กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาอิสระ
และสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต

60
6
54
39
15
60
6

45
15

54
39

15

15

3
1
6
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต

6

6

120

120

127

127

109

110

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน
31 หน่วยกิต
183111 ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
3(3-0-6) 183111 ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชา
และคำอธิบาย
Introduction to Music and Dance
Introduction to Music and Dance
รายวิชา
ประวัติ ลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า ของดนตรี แ ละนาฎศิ ล ป์
ประวัติ พัฒ นาการ ประเภท ลักษณะ และคุณค่า
เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชมและฟังดนตรีและนาฏศิลป์
ของดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการ
ประเภทต่าง ๆ
ชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
History, characteristics and values appreciation of
History, development, types, characteristics and
contributing to aesthetics for seeing and listening music
values of music and dance contributing to
and dance performance in various stylestudies.
aesthetics in appreciating and listening to music
and dance performance
183121 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) 183112 ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) ปรับชื่อรายวิชา
คำอธิบาย
Basic of Keyboard Skills
Basic Music Skills
รายวิชา
คี ย์ บ อร์ ด ระดั บ พื้ น ฐาน การเล่ น บั น ไดเสี ย งเมเจอร์
ทักษะการปฏิบัติดนตรีขั้น พื้นฐาน การเล่นบันได
ไมเนอร์ อาร์ เปจโจ อย่ า งน้ อ ย 2 ชาร์ ป 2 แฟลต 1-2
เสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 1- รหัสรายวิชา
ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ 1 ช่วงเสียง การเล่นบทเพลง
2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ 1 ช่วงเสียง การเล่น และปรับไปอยู่
วิชาแกน
อย่างน้อย 2 บทเพลง
บทเพลงอย่างน้อย 2 บทเพลง
Basic level of keyboard skills, basic chords, playing
Basic level practice of Music instrument
major and minor scale at least 2 sharps 2 flats, 1-2
skills, playing major and minor scale at least 2
octaves, arpeggios 1 octave, and playing at least 2
sharps 2 flats, 1-2 octaves, arpeggios 1 octave,
pieces
and playing at least 2 pieces of song
รายวิชาใหม่
183113 พื้นฐานการเคลือ่ นไหวร่างกาย
3(1-4-4)
Basic Physical Movement
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ การฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นไหวพื้ นฐาน การใช้ พ ลั ง งาน
ช่ อ งว่ า ง ทิ ศ ทาง จั ง หวะ เวลา ระดั บ อารมณ์
ความรู้สึก และปัจจัย ต่างๆ ในการเคลื่อนไหว
Knowledge and understanding of human body,
natural body movement, movement of dramatic
arts, use of energy, space, direction, rhythms,
times, level, mood and emotion, intension and
other factors in movement
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183114

183226

183311

183312

หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Principle of Music and Dance Creation
หลั ก การสร้ า งงานทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
แนวความคิด กระบวนการ องค์ประกอบ การสร้างสรรค์
และการผลิตผลงานทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์
Principles of dance creation, concepts, processes,
components, creative and production of dance works
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
3(2-2-5) 183311
Music and Dance in Modern media
หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การออกแบบ
เทคนิคการนำเสนอ การบันทึกภาพ และเสียง การลำดับ
ภาพ การบรรยาย และการพากย์
Principles and performing techniques by means of
modern media, designing, presentation technique,
audio-visual recording, editing, narrating and dubbing

การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5) 183312
Music and Dance Administration
หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทางด้านดนตรี
และนาฏศิ ล ป์ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ดนตรีและนาฏศิลป์
การติด ต่ อประสานงานการเจรจา ต่ อ รอง การวางแผน
การวิ เคราะห์ การนำเสนองาน และการจั ด การงาน
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ
Principles and idea of music and dance,
enterpreneur, advertising, public relations, copyright

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
แนวคิด ทฤษฎี การรับรู้และการเข้าใจความหมาย
ของสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยธรรมชาติของความงาม
และรสนิ ย ม ปรั ช ญ าศิ ล ปะทางด้ า นดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์ในชีวติ ประจำวัน
Concepts,theory of perception and understanding
about aesthetic of music and dance, nature,
beauty and taste, musical and dancing philosophy
in daily life

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5)
Music and Dance in Modern media
ห ลั ก ก า ร วิ ธี ก า ร แ ส ด ง ผ่ า น สื่ อ ส มั ย ให ม่
การออกแบบ เทคนิค การนำเสนอ การบั นทึก ภาพ
การลำดับภาพ การบรรยาย การพากย์ การบันทึก
วิดีทัศน์ และการบันทึกเสียงดนตรี
Principles, performing techniques in modern
media, designing, presentation techniques, audiovisual recording, editing, description, voice,
narrating and dubbing

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

การจัดการทางด้านดนตรี
3(2-2-5) ปรับชือ่ รายวิชา
และคำอธิบาย
และนาฏศิลป์
รายวิชา
Music and Dance Management
หลั กการและแนวคิด การบริห ารจัด การทางด้า น
ดนตรีแ ละนาฏศิ ล ป์ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การ
โฆษณา การประชาสัมพั นธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ดนตรี
และนาฏศิ ล ป์ การติ ด ต่ อ ประสานงานการเจรจา
ต่อรอง การวางแผน การวิเคราะห์ การนำเสนองาน
และการจั ด การงานทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
รูปแบบต่าง ๆ การประกอบธุระกิจและอุตสาหกรรม
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laws relate to music and dance, contacting works,
negotiation, planning, analysis, works presentation and
music and dance events management in various style

183313

ละครเพลง
3(2-2-5)
Musical theatre
ลั ก ษณะ พั ฒ นาการ และรู ป แบบของละครเพลง
การฝึก การแสดงละครเพลง การใช้ด นตรีรูป แบบต่าง ๆ
สำหรับประกอบการร้องเพลง การเต้น และการแสดง
Characteristic, development and forms musical
theatre forms, musical theatre performance practicing,
using music in various styles for accompany singing,
dancing and performing

183314

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5) 183313
Research Methodology
ความหมายและความสำคัญ ของการวิจัย ขั้น ตอนใน
การดำเนิ น การวิ จั ย การเลื อ กแบบ และวิ ธี ก ารวิ จั ย
การสร้ า งแบบเก็ บ ข้ อ มู ล การเก็ บ ตั ว อย่ า ง การเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล การเขีย นและการ
นำเสนอรายงานการวิจัย
Meaning and significance of research, process of
conducting research, the research methods, design for
storage data, sample collection, data collection, data
analysis, writing and presenting research reports.

ดนตรีและนาฏศิลป์
Principles and concepts of music and dance,
entrepreneur, advertising, public relations,
copyright laws related to music and dance,
contacting works, negotiation, planning, analysis,
works presentation and music and dance events
management in various style, business in music
and dance industry
ปิดรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ขั้นตอนใน
การดำเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีก ารวิจัย
การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ ข้อมู ล การเขียนและ
การนำเสนอรายงานการวิจัยทางดนตรีหรือนาฏศิลป์
Meanings and significance of research, processes
of conducting research, research methods,
methodology, colleting, datadesigning, sample
collection, data collection, data analysis, writing
and presenting research reports in music or dance.

ปรับรหัส
รายวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับหน่วยกิต

สัมมนา
1(0-2-1) 183411
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนำเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ
ซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์
Researching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering questions
in music and dance

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิป ราย และ
การตอบข้อซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์
Researching, collecting data, analyzing, report
writing, presentation, discussion and answering
questions related to music and dance

183412

การแสดงผลงานดนตรีและ
3(1-4-4)
นาฏศิลป์นิพนธ์
Music appreciation and Dance Thesis
การประมวลความรู้ บู ร ณาการ แนวความคิ ด
ทฤษฎี วิธีการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลงาน
ทางดนตรีหรือนาฏศิลป์ ในรูปแบบ การแสดงเดี่ยว
การรวมวงดนตรี ส ากลประเภทต่ า ง ๆ ประพั น ธ์
เพลง การเรี ยบเรีย งดนตรีส ากล หรือ การจั ด การ
แสดงในเชิงอนุ รัก ษ์ สร้างสรรค์ พัฒ นาสังคมทาง
นาฏศิลป์สู่สังคม
Processing and integration of music and dance
knowledge, concepts, theories, method, synthesis,
presentation of major instruments or dance,
presentation of solo performance, various style of
ensemble,music arrangement,knowledge of dance
conservation, creation and social development
through
dancing
and
performance,
understanding music as social practice

รายวิชาใหม่

183491

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทัก ษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีห รือนาฏศิล ป์ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience and skill
concerning music or dance in private or
government sectors

ปรับรหัส
รายวิชา และ
ปรับมาอยู่วิชา
แกน
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี
12 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านดนตรี
6 หน่วยกิต
183342 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
3(2-2-5)
สำหรับดนตรี
Technology and Recording for Music
การประยุ ก ต์ ใช้โปรแกรมสำเร็ จรูป ในงานดนตรี การ
บั น ทึ ก โน้ ต เพลง การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานดนตรี ด้ ว ย
โปรแกรมดนตรี ส ำเร็ จ รู ป ระบบเสี ย ง รู ป แบบของ
สั ญ ญาณเสี ย ง การบั น ทึ ก เสี ย งในระบบดิ จิ ทั ล เครื่ อ ง
ควบคุ ม เสี ย ง การตั ด ต่ อ เสี ย ง การวางตำแหน่ ง ของ
ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง
Application of music software in music works, music
note recording, transcribing and creating music works
by music software, audio system, format of audio
signals, recording in digital system, sound control,
sound editing, positioning using of microphone and mixdown technique

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
183492

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิ ปราย ใน
หัวข้อทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์
Studying, collecting data, analyzing, report
writing, presenting and discussing in music or
dance

183493

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทัก ษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีห รือนาฏศิล ป์ ใน
ฐานะพนั ก งานฝึก หัด ในสถานประกอบการองค์ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience and skill
concerning music or dance as a apprentice in
private or government sector

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี
60 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านดนตรี
6 หน่วยกิต
183224 เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
3(2-2-5)
สำหรับดนตรี
Technology and Music Recording
การประยุก ต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี
การบั น ทึ ก โน้ต เพลง การสร้า งสรรค์ ผลงานดนตรี
ด้วยโปรแกรมดนตรีส ำเร็จรูป ระบบเสียง รูป แบบ
ของสั ญ ญาณเสียง การบั น ทึกเสียงในระบบดิจิ ทั ล
เครื่องควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางตำแหน่ง
ของไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง
Application of music software in music works,
music note recording, transcribing and creating
music works by music software, audio system,
format of audio signals, recording in digital
system, sound control, sound editing, positioning
using of microphone and mix-down techniques

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับมาอยู่วิชา
แกน

ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับมาอยู่วิชา
แกน

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชา
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183341

การประพันธ์และเรียบเรียง
3(2-2-5) 183431
ดนตรีสากล
Western Music Composition and Arrangement
การประพั น ธ์ ด นตรี ส ากล เทคนิ ค โครงสร้ า งงาน
ประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์ของคีตกวี
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของโลกเป็ น แบบอย่ า ง การเรีย บเรี ยงเสี ย ง
ประสานสำหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วง
ขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียงสำหรับวงดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่
ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลง
จากทำนองเพลง และการใช้ค อมพิวเตอร์หรือการแสดง
ด้วยดนตรีจริงในการนำเสนอผลงาน
Western music composition, techniques, various
structure of composition by using
pattern of the Great composers, musical arrangement
for orchestra, military band, chamber and chorus,
arrangement for western music band in various styles,
techniques of western music mixing in each kind, group
mixing, arrangement from the melody and using the
computer or live music performance to present the
project

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
การประพันธ์และเรียบเรียง
3(2-2-5)
ดนตรีสากล
Western Music Composition and
Arrangement
การประพั น ธ์ ด นตรี ส ากล เทคนิ ค โครงสร้ า ง
งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์
ของคีต กวีที่ มี ชื่ อ เสี ยงของโลกเป็ น แบบอย่ า ง การ
เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตรา วงโย
วาทิต วงเชมเบอร์ วงขับร้องประสานเสียง การเรียบ
เรียงสำหรับ วงดนตรีส ากลประเภทต่ า ง ๆ เทคนิ ค
การผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด การผสม
เสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลงจากทำนอง
เพลง และการใช้ค อมพิ วเตอร์ห รือ การแสดงด้ ว ย
ดนตรีจริงในการนำเสนอผลงาน
Western music composition, techniques,
structures, various kinds of composition using the
Great composers’ style, patterns and musical
arrangement for orchestra, military band,
chamber and chorus, arrangement for western
music band in various styles, techniques of
western music mixing in each type, group mixing,
arrangement from melody and using the
computer or live music performance for project
presentation

วิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
45 หน่วยกิต วิชาเอกเฉพาะด้านดนตรี
วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี
15 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี
183131 ทฤษฎีดนตรีสากล
3(3-0-6)
Theory of Western Music
ความหมายของตั วโน้ ต ตั ว หยุ ด เครื่อ งหมายกำกั บ
จั ง หวะโครงสร้ า งของบั น ไดเสี ย งเมเจอร์ ไมเนอร์ โคร
มาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ ทรัยแอด คอร์ด
การพลิกกลับ โดมินันท์เซเวนซ์ พื้นฐานการเขียนประสาน
เสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอกคอร์ด
Meaning of the notes, rests, time signature,
structure of major and minor, chromatic scales, mode,
intervals, grace notes , triad, chords, inversions,
dominant seventh inversion chord, fundamentals of
writing four-part harmony and using non-harmonic

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชา

54 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
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notes
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 3(2-2-5) 183223
Sight-Singing and Aural Training
วิธีการร้อง การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียงโทนิคใน
บั น ไดเสี ย งเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่ า งน้ อ ย 1-2 ชาร์ป 1-2
แฟลต การฟังทางเดินคอร์ดพืน้ ฐาน ทักษะการบันทึกโน้ต
ดนตรีส ากลจากการได้ยิน การบั น ทึ ก โน้ต ทำนองคู่ และ
การย้ายบันไดเสียงขั้นพื้นฐาน
Sight-singing method, practice of sight-singing in
Movable Tonic system in major and minor scales-at
least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord progression
listening and dictation skills from hearing the pitch and
the melody, two parts melody dictation and key
modulation

ทฤษฎีการประสานเสียง
3(3-0-6)
Theory of Harmony
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสีย ง การดำเนิ น
คอร์ด การวางคอร์ด การสร้างแนวทำนองและประสาน
เสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การประสาน
เสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง การใช้คอร์ดร่วม การใช้คอร์ด
7 และการประสานเสียงจุดพั กประโยคเพลง ศิล ปะการใช้
โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการเขียน
แนวประสานเสียง
Harmonization, voicing, chord progression, chord
harmonization, creating melody and harmony,
harmonizing lyrical music using major and minor scales,
modulation harmony, using the Pivot Chord, 7th chords
and cadence harmony, art of using chromatic chord in
various style and practice in harmony writing.
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล1
3(3-0-6)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble I
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน เทคนิคการ
วางนิว้ โครงสร้างของเครื่องดนตรี สรีระของคอ ปาก การ
ดู แ ลรัก ษาอุป กรณ์ เครื่องดนตรี หรือการดู แ ลสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึกโสตทักษะ

การอ่านโน้ตสากล
3(2-2-5)
และการฝึกโสตประสาท
Sight-Singing and Aural Training
วิธีการร้อง การอ่านโน้ต สากลระบบย้ายเสียงโท
นิ ค ในบั น ไดเสี ย งเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่ า งน้ อ ย 1-2
ชาร์ ป 1-2 แฟลต การฟั ง ทางเดิ น คอร์ ด พื้ น ฐาน
ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากการได้ยิน การ
บั น ทึ ก โน้ ต ทำนองคู่ แ ละการย้ า ยบั น ไดเสี ย งขั้ น
พืน้ ฐาน
Sight-singing method, practice of sight-singing
in Movable Tonic system in major and minor
scales-at least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord
progression listening and dictation skills from
hearing the pitch and the melody, two parts
melody dictation and key modulation

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชาและ
ย้ายมากลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
ดนตรี

ปิดรายวิชา

183121

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล1 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble I
การปฏิ บั ติเครื่องดนตรีส ากลหรือการขับ ร้องใน
ระดับขั้นพื้นฐาน เทคนิคการวางนิ้ว รู้โครงสร้างของ
เครื่องดนตรี สรีระของคอ ปาก การดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี หรือการดู แลสุข ภาพที่เกี่ ยวข้องกับ การผลิต

ปรับรหัส
รายวิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชาย้ายมา
กลุ่มวิชาเอก
บังคับเฉพาะ
ด้านดนตรี
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การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ
การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการ
บรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ
Practice basics of western musical instruments,
fingering techniques, the structure of music instruments
or physiology of throat and mouth, maintenance of
equipment of music instruments or health care that
relates to voice production, ear-training, playing major
and minor scales, playing the exercises, sight-reading,
and playing pieces in various styles

เสี ย งร้ อ ง การฝึ ก โสตทั ก ษะ การเล่ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ และอาร์เปจโจ การเล่น
แบบฝึก หัด การอ่า นโน้ต ดนตรีทั น ทีที่ เห็น และการ
บรรเลงบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลในระดั บ ขั้น
พืน้ ฐานประเภทต่าง ๆ ในชั้นเรียน
Basic practice of western musical
instruments or singing, fingering techniques,
structure of music instruments, physiology of throat
and mouth, music instruments maintenance or
health care that relates to voice production, eartraining, playing major, minor scales, arpeggios,
playing exercises, sight-reading, playing basic
pieces and basic ensembles in various styles and
classroom performance

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล2
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble II
เทคนิค การวางนิ้ว การผลิต เสียง การออกเสียงที่ดี
ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่น หรือ
การร้ อ งให้ ถู ก จั ง หวะ ระดั บ เสี ย ง การเล่ น บั น ไดเสี ย ง
เมเจอร์ และบั น ไดเสี ย งไมเนอร์ อาร์ เ ปจโจ การเล่ น
แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงรวม
วงบทเพลงประเภทต่าง ๆ
Fingering techniques, sound producing, clear singing
pronunciation, faster rhythmic reading skills, playing or
singing in the correct rhythm, pitch level, practice of
major and minor scales, playing the exercises, sight –
reading and playing pieces in various styles

183122 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล2 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble II
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องในขั้น
พื้นฐาน เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง การออก
เสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขั้น
พื้ น ฐาน การเล่ น หรื อ การร้ อ งให้ ถู ก จั ง หวะ ระดั บ
เสียง การเล่น บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไม
เนอร์ อาร์เปจโจ อย่า งน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2
ช่วงเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลง
บทเพลงและรวมวงบทเพลงในระดั บ ขั้ น พื้ น ฐาน
ประเภทต่าง ๆ ในชั้นเรียน
Basics practice of western musical
instruments, singing with sound producing and
perfect pronunciation, basics level rhythmic
reading skills, playing or singing in the correct
rhythm, pitch level, playing major, minor scales,
arpeggios at least 2 sharps 2 flats, 1-2 octaves,
sight – reading and playing basics pieces and
ensembles in various styles and classroom
performance

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัสและ
คำอธิบาย
รายวิชาย้ายมา
กลุ่มวิชาเอก
บังคับเฉพาะ
ด้านดนตรี
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สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

183131

ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of Western Music I
ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เครื่องหมายกำกับ
จัง หวะ โครงสร้า งของบั น ไดเสี ยงเมเจอร์ ไมเนอร์
โครมาติก โมด ขั้น คู่เสียง โน้ต ประดั บ ต่ าง ๆ ทรัย
แอด คอร์ด และการพลิกกลับ
Meaning of the notes, rests, time signature,
structure of major and minor, chromatic scales,
mode, intervals, grace notes , triad, chords and
inversions

183231

ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Theory of Western Music II
ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพักประโยคของเพลง
แบบต่าง ๆ การใช้คอร์ดโดมินันท์เซเวนซ์ การพลิก
กลับ พืน้ ฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการ
ใช้โน้ตนอกคอร์ดแบบต่าง ๆ
Theories of harmony, cadences in various style,
use of the dominant seventh inversion chord,
fundamentals of writing four-part harmony and
using non-harmonic notes in several patterns

183222

ทักษะและการรวมวงดนตรี
3(1-4-4)
สากล 4
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble IV
ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นกลางที่
มีช่วงกว้างของเสียงมากขึน้ มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การ
เล่นหรือขับร้องแบบโครมาติก ขยายการเล่นหรือขับ
ร้องบันไดเสียงและอาร์เปจโจโดยการเพิ่มช่วงเสียง
กว้างขึ้น อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง
ฝึก การอ่ า นโน้ต เพลงทั น ทีที่ เห็ น รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ บ ท
เพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นกลางประเภทต่าง ๆ
และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้
Intermediate Practice of western musical
instruments, singing with longer sound length and
complex rhythm, playing and singing chromatic
scales, playing scales and arpeggios at least 4
sharps 4 flats, 1-2 octaves, playing or singing by

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
ดนตรี
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สาระที่
ปรับปรุง

adding more long sound length, practice of sight –
reading including practices intermediate pieces
music ensembles in various styles and live pubic
performance
183231

ทฤษฏีการประสานเสียง
3(2-2-5) 183232
Theory of Harmony
การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การดำเนิน
คอร์ด การวางคอร์ด การสร้างแนวทำนองและประสาน
เสี ย งโดยใช้ ทั้ ง บั น ไดเสี ย งเมเจอร์ แ ละไมเนอร์ การ
ประสานเสียงที่ มี ก ารย้า ยบั น ไดเสี ยง การใช้คอร์ดร่วม
การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง
ศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการฝึก
ปฏิบัติการเขียนแนวประสานเสียง
Harmonization, voicing, chord progression,
chord harmonization, creating melody and harmony,
harmonizing lyrical music using major and minor
scales, modulation harmony, using the Pivot Chord, 7th
chords and cadence harmony, art of using chromatic
chord in various style and practice in harmony writing.

183233

ทฤษฏีการประสานเสียง
3(3-0-6) ปรับรหัส
รายวิชา และ
Theory of Harmony
การวางเสีย งประสาน การวางแนวเสีย ง การ ปรับหน่วยกกิต
ดำเนิน คอร์ด การวางคอร์ด การสร้า งแนวทำนอง
และประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไม
เนอร์ การประสานเสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง การ
ใช้คอร์ดร่วม การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุด
พักประโยคเพลง ศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบ
ต่าง ๆ และการเขียนแนวประสานเสียง
Harmonization, voicing, chord progression,
chord harmonization, creating melody and
harmony, harmonizing lyrical music using major
and minor scales, modulation harmony, using the
Pivot Chord, 7th chords and cadence harmony, art
of using chromatic chord in various style and
harmony writing
ประวัตแิ ละวรรณกรรม
3(3-0-6)
ดนตรีสากล
Western Music History and Literature
ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่สมัย
กลางจนถึงปัจจุบัน พัฒ นาการของเครื่องดนตรีที่
สำคัญ วงดนตรี บทเพลงที่ส ำคั ญ ชีวประวัตินั ก
ดนตรีและคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
History and evolution of Western music from the
Middle Ages to the present, development of
musical instruments, ensembles, important works,
biographies of musicians and composers from past
to present

ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
ดนตรี
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183321

183322

สาระที่
ปรับปรุง
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5 3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble V
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นสูง
การตีความหมายของบทเพลงอารมณ์เพลง ภูมิหลัง
ของเพลงที่ ใช้ป ฏิ บั ติ ฝึ ก แบบฝึ ก หั ด การเล่ น บั น ได
เสียงและอาร์เปจโจ อย่างน้อย 5 ชาร์ป 5 แฟลต 12 ช่ วงเสี ยง ฝึ ก การอ่ า นโน้ ต ทั น ที ที่ เห็ น และฝึ ก บท
เพลงที่ มี ลั ก ษณะรูป แบบที่ ใหญ่ ขึ้น การปฏิ บั ติบ ท
เพลงและรวมวงดนตรีส ากลขั้ น สู ง ประเภทต่ า ง ๆ
และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้
Advanced Practice of western musical
instruments, singing, interpretation of the
repertoire, music expression, music background
that use for practicing, practice the exercise,
playing scales and arpeggios at least 5 sharps 5
flats, 1 -2 octaves, sight–reading, the larger
repertoires, practice advanced pieces and
advanced ensembles and live pubic performance.
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6 3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble VI
ปฏิ บั ติเครื่องดนตรีส ากลหรือ การขับ ร้อ งขั้น สู ง
การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ภูมิหลัง
ของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ การเล่นบันไดเสียง และอาร์
เปจโจครบทุก ประเภท ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่
เห็น ความแตกต่างของบทเพลงแต่ละสมัย โดยบท
เพลงที่ใช้ศึกษาต้องมาจากสมัยที่แตกต่างกัน ปฏิบัติ
บทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภทต่าง ๆ
และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้
Advanced Practice of western musical
instruments or singing, interpretation of the
repertoire, music expression, music background
that use for practicing, practice the exercise,
playing all scales and arpeggios, sight-reading,
differenest of repertoires from different period of
time, practice advanced pieces and advanced
ensembles and live pubic performance
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วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี
จำนวน 15 หน่วยกิต
183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble III
การปฏิบั ติบทเพลงหรือการขับร้องประเภทต่ างๆ ความ
ถูกต้อง ความแม่นยำ การตีความหมายของบทเพลง การใช้
จินตนาการในการปฏิบั ติบทเพลงด้วยตนเอง การเล่ นบันได
เสียง และอาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การรวมวง
ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน
Practicing the pieces or singing in various styles,
techniques, accuracy, the interpretation of the pieces,
self-imagination for practicing the pieces, playing
scales and arpeggios, sight-reading, ensemble in
various kinds and live public performance

การแต่งทำนองสอดประสาน
3(3-0-6)
Counterpoint
การเขี ย นการสอดทำนองดนตรี ร ะบบอิ ง โมด
อิงกุญแจเสียง การเขียนทำนองเดียว และการเขียน
แนวเสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ
Writing counterpoint in Modality, Tonality,
Monophony and part-writing in different
counterpoint categories
183332 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล 3(2-2-5)
Form and Analysis of Western Music
องค์ ประกอบ รูปแบบ การวิ เคราะห์ ทำนอง จั งหวะ เสี ยง
ประสาน เสียง ประโยคเพลง และโครงสร้างพื้นฐานของบท
เพลงระบบอิงกุญ แจเสี ยงประเภทต่ าง ๆ รูปแบบโพ
ลีโฟนิก โฮโมโฟนิก ตั้งแต่ ส มั ยเรอเนสซองส์ จนถึ ง
สมัยศตวรรษที่ 20
Components, forms, analysis of melody,
rhythm, harmony, sound, phrasing of music and
basic structure of the pieces in the tonality system
in various types, polyphonic forms and
homophonic form from the Renaissance period to
the 20th Century
วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี
183221 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble III
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้อง ที่มี
จังหวะซับซ้อนขึ้น เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง
การออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะ
ที่ เร็วขึ้น การเล่ น หรือการร้องให้ ถูก จังหวะ ระดั บ
เสียง การเล่ นบั น ไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ อาร์
เปจโจ การควบคุมวรรคตอนของบทเพลง การอ่าน
โน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวง
บทเพลงประเภทต่ า ง ๆ และสามารถแสดงต่ อ
สาธารณะได้
Practice of western musical instruments,
singing with more complex rhythm fingering
techniques, sound producing, clear singing
pronunciation, faster rhythmic reading skills,
playing or singing in the correct rhythm, pitch

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

18 หน่วยกิต
ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
ดนตรี
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183323

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4) 183222
Western Music Instrumental Skills and Ensemble
IV
การปฏิบัติบทเพลงเน้นเทคนิคการบรรเลงหรือการขับ
ร้อง ความถูกต้อง ความแม่นยำ การตีความหมายของบท
เพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง
การเล่น บันไดเสียง และอาร์เปจโจครบทุ ก ประเภท การ
อ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงที่มีจังหวะ
และระดับเสียงที่ซับซ้อน การรวมวงประเภทต่าง ๆ และ
การแสดงต่อสาธารณชน
Practicing the pieces with emphasize on playing or
singing techniques, accuracy, the interpretation of the
pieces, self-imagination for practicing the pieces,
playing all scales and arpeggios, sight-reading,
practicing, playing complex rhythms, complex pitch,
ensemble in various kinds and live public performance

183331

ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6) 183233
History and Literature of Western Music
ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของดนตรี ส ากลตั้ ง แต่ ส มั ย
กลางจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของเครื่องดนตรีที่สำคัญ
วงดนตรี บทเพลงที่สำคัญ ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวี
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
History and development of Western music from the
Middle Ages to the present, development of musical
instruments, ensembles, important works, biographies
of musicians and composers from past to present
183323

level, practice of major and minor scales, playing
the exercises, controlling of the phrase of music,
sight – reading and playing pieces and ensemble
in various styles and live pubic performance
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4 3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble IV
การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้อง ที่มี
ช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การ
เล่นหรือขับ ร้องแบบโครมาติก การเล่ นบัน ไดเสียง
และอาร์เปจโจ ขยายการเล่นหรือขับร้องบันไดเสียง
โดยการเพิ่มช่วงเสียงกว้างขึ้น ฝึกการอ่านโน้ตเพลง
ทั น ที ที่ เห็ น การบรรเลงบทเพลงและรวมวงดนตรี
ส าก ล ป ระเภ ท ต่ า ง ๆ แล ะส าม ารถ แส ด งต่ อ
สาธารณะได้
Practice of western musical instruments,
singing with longer sound length and complex
rhythm, playing and singing chromatic scales,
playing scales and arpeggios, scales playing or
singing by adding more long sound length,
practice of sight – reading including practices
pieces music ensembles in various styles and live
pubic performance
ประวัตแิ ละวรรณกรรมดนตรีสากล 3(3-0-6)
History and Literature of Western Music
ประวัติและวิวัฒ นาการของดนตรีส ากลตั้งแต่ ส มั ย
กลางจนถึงปัจจุบัน พัฒ นาการของเครื่องดนตรีที่
สำคัญ วงดนตรี บทเพลงที่ส ำคั ญ ชีวประวัตินั ก
ดนตรีและคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
History and evolution of Western music from
the Middle Ages to the present, development of
musical instruments, ensembles, important works,
biographies of musicians and composers from past
to present.
การอำนวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
ประวัติ ก ารอำนวยเพลงสำหรับ วงดนตรี วงขั บ
ร้ อ งประสานเสี ย ง ฝึ ก การตี ค วามบทเพลง การ
อำนวยเพลงในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้มือ และการ

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
คำอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
ดนตรี

ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับไปอยู่กลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
ดนตรี

รายวิชาใหม่
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183324

183325

การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5) 183325
Chorus
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการของการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง
เทคนิ ค ทฤษฏี ด นตรี ส ากลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ ร้ อ ง
ประสานเสียง การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง
การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้อง
ประสานเสียงตามบทเพลงที่ ก ำหนด และการแสดงต่ อ
สาธารณชน
History, evolution of chorus, techniques, western
music theory of chorus, chorus conducting, sightsinging in Movable Do system, practicing chorus pieces
according to the instructor’s approval and live public
performance

สาระที่
ปรับปรุง

ใช้ ไม้ บ าตอง การฝึ ก อำนวยเพลงจั ง หวะที่ ชั ด เจน
สม่ำเสมอ แม่นยำ การเริ่ม การหยุดจังหวะ จิตวิทยา
ที่ควรรู้เพื่อใช้ในการควบคุมวงขณะฝึกซ้อม และการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในระหว่างการฝึกซ้อม
History of instruments and chorus
conducting, the interpretation of the pieces,
practicing different conducting styles by using
hands and baton wood, practicing beat clear,
steady, accuracy, starting, stopping beat,
psychology of control practicing and problems
solving during practice
ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Western Musical Instruments Skills
การฝึกเทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของเครื่อง
ดนตรี หรื อ สรี ระของคอ ปาก การดู แ ลสุ ข ภาพที่
เกี่ยวข้องกับ การผลิ ต เสี ยงร้องหรือการดู แ ลรัก ษา
อุป กรณ์ เครื่องดนตรี การเล่ น บั น ไดเสียง การอ่า น
โน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการเล่นบทเพลงประเภท
ต่าง ๆ
Practicing fingering techniques, structure of
musical instruments or physiology of throat and
mouth, health care that relate to voice production
or maintenance of equipment and musical
instruments, playing scales, sight-reading,
practicing pieces in various styles
การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5) วิชาเดิม
Chorus
ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้อ งประสานเสียง
เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง
ประสานเสียง การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสาน
เสียง การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด
การขับร้องประสานเสียงตามบทเพลงที่กำหนด และ
การแสดงต่อสาธารณชน
History, evolution of chorus, techniques, western
music theory of chorus, chorus conducting, sightsinging in Movable Do system, practicing chorus
pieces according to the instructor’s approval and
live public performance
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183333

183334

183335

183336

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

ดนตรีบำบัด
3(2-2-5)
Music Therapy
ความหมายของดนตรีบำบัด ประวัติ วิวัฒนาการ
ของดนตรีบำบัดในประเทศไทยและประเทศตะวันตก
องค์ป ระกอบของดนตรีบำบั ด จิตวิท ยาดนตรี และ
ประเภทของดนตรีเพื่อใช้ในการบำบั ด ผู้ที่ บ กพร่อง
ทางด้า นร่ า งกายและจิต ใจ และการฝึก ปฏิ บั ติ ก าร
ดนตรีบำบัดในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Meaning of music therapy, history,
development of music therapy in Thai and
western countries, elements of music therapy,
music psychology and kinds of music for using as
therapy for people with physical and psychological
disabilities and practicing music therapy in the
hospital or relating sectors
ดนตรีชาติพันธุ์วทิ ยา
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Ethnomusicology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่ งหมาย และหลั ก การ
ของดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ดนตรีของกลุ่มชนต่างๆ ใน
สังคมไทย
Meaning, scope, objectives, and principles of
ethno-musicology, music of regional groups in
Thai society
อุโฆษวิทยาการดนตรี
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Musical Acoustics
คุ ณ สมบั ติ ข องเสี ยงที่ เ กิ ด จากเครื่อ งดนตรีในแง่
ฟิสิกส์ การรับฟังเสียงดนตรีของมนุษย์ การวัดเสียง
ระบบเสียงดนตรีภายใน และกลางแจ้ง และการตั้ง
เสี ยงบั น ไดเสียงที่ท ำให้เกิ ด สำเนียงดนตรีข องชาติ
ต่าง ๆ
Qualifications of sound from western music
instruments in for aspect of physics, human sound
perception, sound measurement, musical sound
system indoor and outdoor performance, tuning
scales that incur the musical accent of various
countries
การซ่อมเครื่องดนตรี
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Musical Instruments Repairment
กลไกของเครื่องดนตรีป ระเภทต่ า ง ๆ การซ่อ ม
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183337

183421

183432

สาระที่
ปรับปรุง

บำรุ ง การปรั บ แต่ ง เสี ย ง การดู แ ลรั ก ษา การทำ
ความสะอาด และการปรั บ เปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ ง
ดนตรีสากล
Various kinds machanism of music instruments,
repairing, maintenance, tuning, cleaning and
changing accessories of music instruments
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Thai and Folk Music
องค์ ป ระกอบของดนตรีไทยและดนตรี พื้ น บ้ า น
หน้าทั บประเภทต่ าง ๆ โครงสร้างของบทเพลงไทย
เดิมและพื้นบ้าน บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทย
และดนตรีพนื้ บ้าน สัญลักษณ์ ศัพท์สังคีต การบันทึก
โน้ ต เพลงไทยแบบต่ า ง ๆ และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
บรรเลงบทเพลงไทยและพืน้ บ้านพื้นฐาน
Elements of Thai and folk music, various kinds of
Natab, classical Thai and folk music pieces
structures, roles and duties of Thai and folk music
instruments, symbol, technical terms, Thai and folk
music notation and basic of Thai music practicing
ดนตรีภาคสนาม
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Fieldwork of music study
วิธีการศึกษางานดนตรีภาคสนาม การวางแผนการ
วิจัยดนตรีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ภาคสนาม วิธีก าร
สังเกตและการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทางดนตรี
Fieldwork of music study methods, fieldwork of
music study research design, methods of
observation and interview, collecting music data
ดนตรีเอเชีย
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Asian Music
รูป แบบดนตรีของประเทศและท้องถิ่น ต่า ง ๆ ใน
ภาคพื้นเอเชีย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง การ
แพร่กระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒ นธรรมดนตรี
ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน
Musical forms of various countries and local
songs in Asian regions, differences, similarity,
distribution and assimilation of musical culture
between the countries in Asia
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- หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศิลป์
60 หน่วยกิต
- หน่วยกิต วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้านนาฏศิลป์
6 หน่วยกิต
183141 นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ
เครื่องแต่งกาย การฝึกปฏิบัติ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า
และการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน ชุด รำวงมาตรฐาน
และเพลงช้า – เพลงเร็ว
History, development, characteristics, music,
costumes, practice in classical ance term and
language, basic classical Thai dance, Ram Wong
Mattrathan and Pleng Cha – Pleng Rew
183151 พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง
3(1-4-4)
ล้านนาขั้นพื้นฐาน
Basic Lanna Folk Dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่ อ งแต่ ง กาย การจั ด การ และฝึ ก
ปฏิบัติการแสดงพืน้ เมืองล้านนาขั้นพืน้ ฐาน
History, development, characteristics, types,
music, costumes, and practice in basic Lanna folk
dance.
45 หน่วยกิต วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
54 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศิลป์
39 หน่วยกิต
3(2-2-5)

วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183125 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
Elements and Techniques
รูป แบบและหน้า ที่ ใช้ส อยของการแต่ งกาย อุป กรณ์
การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉากและแสง เทคนิคพิเศษที่ใช้
ในการแสดงนาฏศิลป์
Forms and functions of costume, costume props,
make-up, scenery and lighting, special techniques for
dancing.
183122 นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
3(2-3-5) 183141
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่อง
แต่งกาย และฝึกปฏิบัติการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
History, development, characteristics, music, costumes,
practice in basic classical Thai dance

นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
3(1-4-4)
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ
เครื่องแต่งกาย และฝึกปฏิบัติ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า
และการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน ชุด รำวงมาตรฐาน
และเพลงช้า – เพลงเร็ว

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา ปรับ
หน่วยกิต และ
ปรับมาวิชา
พืน้ ฐานเฉพาะ
ด้านนาฏศิลป์

รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา ปรับ
หน่วยกิต และ
ปรับมาวิชา
พืน้ ฐานเฉพาะ
ด้านนาฏศิลป์
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183222

รำและระบำมาตรฐาน
3(2-3-5) 183241
Ram Mae Bot and Classical Rabam
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่อง
แต่งกาย และฝึกปฏิบัติการรำและระบำมาตรฐาน
History, development, characteristics, music,
costumes, practice in Ram and classical Rabam dancing

183326

รำหน้าพาทย์
3(2-3-5) 183341
Ram Napat
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการรำเพลงหน้าพาทย์
History, development, characteristics, types, music,
costumes, practice in Napat
Dance
พื้นฐานการเคลือ่ นไหวทางด้านนาฏศิลป์ 3(2-3-5)
Kinetic Arts
ความรู้ความเข้าใจเรื่องร่างกายมนุษย์และอวัยวะที่ใช้
ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติและการเคลื่อนไหวทาง
นาฏศิลป์ การใช้พลัง ช่องว่าง ทิศทาง เจตนารมณ์ และ
ปัจจัยต่างๆ ในการเคลื่อนไหว
Knowledge about human body, natural body
movement, movement of dramatic arts, use of energy,
space, direction, intension and other factors in
movement
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
3(2-3-5)
Contemporary Dance I
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์ร่วมสมัย
History, development, characteristics, types, music,
costumes for contemporary dance
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(2-3-5)
Contemporary Dance II
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

183123

183324

183329
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History, development, characteristics, music,
costumes, practice in classical ance term and
language, basic classical Thai dance, Ram Wong
Mattrathan and Pleng Cha (slow rhythm) – Pleng
Rew (quick rhythm).
รำและระบำมาตรฐาน
3(1-4-4)
Ram and Classical Rabam
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ
เครื่ อ งแต่ ง กาย การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารรำและระบำ
มาตรฐาน
History, development, characteristics, music,
costumes, practice in Ram and classical Rabam
dancing
รำหน้าพาทย์
3(1-4-4)
Ram Napat
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย การรำเพลงหน้าพาทย์
History, development, characteristics, types,
music, costumes, practice in Napat Dance

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต

ปรับรหัส
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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183124

183225

183229

183322

ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการแสดงร่วมสมัยระดับ
ปานกลาง
History, development, characteristics, types, music,
costumes, for Contemporary performing arts in
intermediate level
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
3(2-3-5) 183342
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่อง
แต่งกาย และฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
History, development, characteristics, music,
costumes, practice in traditional Thai dance

นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา 1
3(2-3-5)
Northern Thai Folk Dance I
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกายการแสดงของนาฏศิลป์พื้นเมือง
ล้านนา
History, development, characteristics, types, music,
costumes, practice in Lanna folk dance.
นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา 2
3(2-3-5)
Northern Thai Folk Dance II
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่ งกายการแสดงของศิล ปะการแสดง
พื้นเมืองล้านนาพื้นฐาน ได้แก่ ฟ้อนแบบสรีเพศ และการ
ฟ้อนสร้างสรรค์
History, development, characteristics, types, music,
costumes, practice in Lanna folk performing arts, dance
in Feminine Style and creative dance of Lanna
การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
3(2-3-5)
Productio of Dramatic Excerpts
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่อง
แต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ชุดพระ
ลอตามไก่ พระสุธนเลือกคู่ รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
พระไวยเกีย้ วนางวันทอง
History, development, characteristics, music,
costumes, practice in Pra Lor Tam Kai, Phrasuton Luag
Ku, Rojana Siang Puangmalai, Phrawai Kiao Nang
Wanthong
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นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
3(1-4-4)
Basic Classical Thai Dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ
เครื่ อ งแต่ ง กาย และการฝึ ก ปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์ ไ ทย
อนุรักษ์ในแต่ละภูมิภาค
History, development, characteristics, music,
costumes, practice of traditional in regional Thai
dance

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับหน่วยกิต
และปรับเป็น
วิชาเอกเลือก

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

183161

นาฏศิลป์ร่วมสมัย
3(1-4-4)
contemporary dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ
เครื่องแต่งกาย ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหว
ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย
History, development, characteristics, music,
costumes, theory, and practice for contemporary
dance movement.

183251

นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Lanna Folk Dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารแสดงนาฏศิล ป์ พื้ น เมื อ งล้า นนา
แบบบุรุษเพศและสตรีเพศ
History, development, characteristics, types,
music, costumes, props, and practice in Lanna folk
dance in masculine and feminine style
นาฏศิลป์สมัยใหม่
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Modern Dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ
ทฤษฎี การจัดระเบียบร่างกาย การเรียบเรียงท่าทาง
ในการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับการใช้เทคนิคการ
เต้นในรูปแบบสมัยใหม่
History, development, characteristics, music,
costumes, practice in body collocation and arrange
moving for use of energy, space, direction,
intension, rhythms, times, level, mood and
emotion, and concepts.
องค์ประกอบและเทคนิค
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
ทางนาฏศิลป์ไทย
Theory Elements and Techniques for Thai
Dance
แนวคิด และทฤษฎี ขององค์ ป ระกอบและเทคนิ ค
ทางนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า ทำผม
ฉาก แสง ดนตรี และวรรณกรรมการแสดง
Concepts and theories of elements and
techniques in dance costume, make-up, scenery,
lighting, music and literature for dance

183261

183271
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183272

183273

183274

183351

สาระที่
ปรับปรุง
3(1-4-4) รายวิชาใหม่

ศิลปะการพูดเพือ่ การสื่อสาร
ทางนาฏศิลป์
Arts of Speaking for Dance
แนวคิ ด และทฤษฎี การพู ด ต่ อ สาธารณ ะชน
บุ ค ลิ ก ภ าพ ก ารส รุ ป ป ระเด็ น ก ารอภิ ป ราย
การนำเสนองานทางนาฏศิ ล ป์ ในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
Concepts and theories, public speaking,
personality, main point summary, discussion,
presentation of dance in Thai and English
ปฏิบัตกิ ารองค์ประกอบ
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
และเทคนิคทางด้านนาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai Dance
Practice
ห ลั ก ก ารส ร้ า งส รรค์ ผล งาน แน วค วาม คิ ด
กระบวนการ องค์ประกอบ การผลิตผลงานทางด้าน
นาฎศิล ป์ การออกแบบดนตรี การแต่ งหน้า ทำผม
เครือ่ งแต่งกาย ฉาก แสง และวรรณกรรมการแสดง
Principles of dance creation, concepts,
processes, components, creative and production of
dance works, music design, make-up, hair
dressing, costume, scenering, lighting and
literature of dance
ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Theories and Criticism Dance
ทฤษฎีท างนาฏศิลป์ของตะวันออก ตะวันตก และ
ไทย ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง การ
วิจารณ์นาฏศิลป์
Theories of Eastern, Western and Thai theories
ralated to performing arts , dance criticism
นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Royal Lanna Court Dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ราช
สำนักล้านนา
History, development, characteristics, types,
music, costumes, and practice of royal Lanna
court dance
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183352

183481

สาระที่
ปรับปรุง
3(1-4-4) รายวิชาใหม่

ภูมปิ ัญญาล้านนาวิจักขณ์
Lanna Wisdom Appreciation
ป ระวั ติ พั ฒ นาการ ลั ก ษ ณ ะ องค์ ป ระก อบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอ มรดกภูมิปัญญา
ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออก
History, development, characteristics types,
elements, analysis, synthesis, presentation of
Eastern Lanna cultural heritage
สหวิทยาการสืบทอด
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
ถ่ายทอดนาฏศิลป์
Interdisciplinary and Knowledge of Dance
Transferation
แนวคิ ด ทฤษฏี หลั ก การ พั ฒ นาการ ขั้ น ตอน
จารี ต ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กลวิ ธี ก ารสื บ ทอดและ
ถ่ า ยทอดนาฏศิลป์ ในอดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น การ
ออกแบบกิจกรรมการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์
โดยประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฏี หลั ก การ รู ป แบบ
เทคนิค จิต วิท ยา การจัด การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การ
วัด และประเมิ น ผลกิจ กรรม และทั ก ษะร่วมสมั ยที่
ส่ ง เสริม หรือสั ม พั น ธ์ กับ การสืบ ทอดและถ่า ยทอด
นาฏศิลป์ให้ดำรงอยู่บนฐานวิถีชีวติ ใหม่
Concepts, theories, principles, development,
method, tradition, formality, techniques for
knowledge transfer knowledge in dancing and
performing, practice in transfer knowledge and
skills in dancing and performing, apply concepts,
theories principal method, technique, phsychology,
learning management, multimedia and technology,
setting up environment and atmosphere, measure
and evaluation activities, promotion contemporary
skills which supports the knowledge transferring in
dancing on the context of new normal livelihoods
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สาระที่
ปรับปรุง

วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
15 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศิลป์
15 หน่วยกิต
183426 รำหน้าพาทย์
3(2-3-5) 183341 รำหน้าพาทย์
3(1-4-4)
Napat Dance
Napat Dance
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประวัติ พัฒ นาการ นาฏลั กษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการรำเพลงหน้าพาทย์
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการรำเพลงหน้าพาทย์
History, development, characteristics, types, music,
History, development, characteristics, types,
costumes, practice in Napa Dance
music, costumes, practice in Napa Dance
183327

183228

183329

การออกแบบทางนาฏศิลป์
3(2-3-5) 183361
Choreography
หลั ก การประดิษ ฐ์แ ละการสร้างสรรค์การแสดง การ
ออกแบบท่าทาง การแปรแถว ดนตรีและเครื่องแต่งกาย
ทางด้านนาฏศิลป์
Principles of choreographic design and performing
arts elements, movement, procession variety, music
and costume designs for dance
นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา 2
3(2-3-5)
Northern Thai Folk Dance II
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย การแสดงของศิล ปะการแสดง
พื้นเมืองล้านนาพื้นฐาน ได้แก่ ฟ้อนแบบสรีเพศ และการ
ฟ้อนสร้างสรรค์
History, development, characteristics, types, music,
costumes, practice in Lanna folk performing arts, dance
in Feminine Style and creative dance of Lanna
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
3(2-3-5)
Contemporary Dance II
ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการแสดงร่วมสมัยระดับ
ปานกลาง
History, development, characteristics, types, music,
costumes, for Contemporary performing arts in
intermediate level

ปรับรหัส
รายวิชา
ปรับหน่วยกิต
และปรับไป
วิชาเอกบังคับ
เฉพาะด้าน
นาฏศิลป์
การออกแบบทางนาฏศิลป์
3(1-4-4) ปรับรหัส
รายวิชา
Choreography
แนวคิ ด ทฤษฎี การออกแบบการแสดงทาง ปรับหน่วยกิต
นาฏศิ ล ป์ องค์ ป ระกอบ ดนตรี เครื่ อ งแต่ ง กาย และปรับไป
การปฏิบัติการออกแบบการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ วิชาเอกบังคับ
Concepts, theories, choreography, elements, เฉพาะด้าน
music, costumes, and implemeantation of dance นาฏศิลป์
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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วรรณกรรมและการประพันธ์บท
3(2-2-5) 183371
Literature and Script Writing
ประวัติวรรณกรรม วรรณกรรม การเขียนบทสำหรับ
การแสดง โครงเรื่อง บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด คำพูด
ดนตรีและเสียงประกอบ คำบรรยายฉากและเครื่องแต่ ง
กาย การลำดับฉาก การลำดับภาพ การเขียนบท
Literature’s history, Literature, script writing for the
show, plot, character, thought, diction, music and
sound, description of scenery and costume, the order of
the scenes, editing and writing

183343

183353

183362

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชาและ
ปรับชื่อรายวิชา

วรรณกรรมและการประพันธ์บท
3(2-2-5)
การแสดง
Literature and Script Writing
ป ระ วั ติ ว รร ณ ก ร รม ป ร ะเภ ท วร รณ ก รร ม
การประพั น ธ์ บ ทสำหรั บ การแสดง โครงเรื่ อ ง
บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด บทสนทนา ดนตรีและ
เสียงประกอบ คำบรรยายฉาก การลำดับฉาก และ
การลำดับภาพ
Literature’s history, literature types, script
writing for perfomance show, plot, characteristics,
thought, diction, music and sound, description of
scenery, the order of scenes
ละครรำแบบดั้งเดิม
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Production of Dramatic Excerpts
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ
เครื่ อ งแต่ ง กายของละครรำแบบดั้ ง เดิ ม การฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารแสดงเป็ น ชุ ด เป็ น ตอน จากละครชาตรี
ละครนอก และละครใน
History, development, characteristics, music,
costumes of raditional dance practice of traditional
drama from Lakon Chatree, Lakon Nok and Lakon
Nai
นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ในล้านนา
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Lanna Ethnic Dance
ประวัติ พัฒนาการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาฏ
ลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และ
การฟ้อนรำของชาติพันธุ์ในล้านนา
History, development, analysis, synthesis,
characteristics, types, music, costumes, practice of
Lanna Ethenic dance
แจ๊สแดนซ์
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Jazz Dance
ประวัติ พัฒนาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค
การจัดระเบียบร่างกาย ฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊ส การ
นำกระบวนท่าเต้นแจ๊สมาเรียบเรียงประกอบดนตรี
History, development, theories, music, rhythm,
techniques, body collation, practice in jazz dance
and arrange for music.
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183381

183344

183451
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สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชาใหม่

ประสาทวิทยาทางนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Neuroscience of Dance
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ประโยชน์ของ
ประสาทวิ ท ยาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการของสมอง
จิต ใจ การเรียนรู้ การควบคุ ม การเคลื่ อนไหว การ
บำบัดทางนาฏศิลป์ แนวทางการทำงานข้ามศาสตร์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์สู่สังคม
Studying of concepts, theories, principles,
advantages in relation to brain development,
mind, learning, motion control, dance therapy,
cross-disciplinary approach for broading body of
knowledge for society
ละครรำแบบปรับปรุง
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Production of Dramatic Excerpts
ประวั ติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ดนตรีป ระกอบ
เครื่องแต่ งกาย ของละครรำแบบปรับ ปรุง การฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารแสดงเป็ น ชุ ด เป็ น ตอนจากละครเสภา
ละครพันทาง และละครดึกดำบรรพ์
History, development, characteristics, music,
costumes of unconventional dance drama, practice
of unconventional drance drama Lakon Sepa,
Lakon Panthang and Lakon Duekdamban
นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Maekong Basin Ethnic Dance
ประวัติ พั ฒ นาการ นาฏลั ก ษณ์ ประเภท ดนตรี
ประกอบ เครื่องแต่งกาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การฟ้อนของชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง
History, development, characteristics, types,
music, costumes,analysis, syntesis, Maekong basin
ethics dance
โคเวอร์แดนซ์
3(1-4-4) รายวิชาใหม่
Cover Dance
ประวัติ พัฒ นาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค
การฝึกปฏิบัติการเต้นเลียนแบบท่าทางการเต้นแบบ
สมัยนิยม
History, development, theories, music, rhythm,
techniques and practice of present popular cover
dance
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183482

สาระที่
ปรับปรุง
3(2-2-5) รายวิชาใหม่

นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
Dance for Social Development
ประเด็ นปั ญ หา โอกาส และความต้องการของ
สั ง คมอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม บู ร ณาการแนวคิ ด ทฤษฏี
หลั ก การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ป ระกอบการทางสั ง คม
ร่วมกับภูมิปัญญาทางด้านการแสดงในหลากหลาย
มิติ ฐานสมรรถนะผู้ประกอบการนาฏศิลป์เพื่อสังคม
การออกแบบและสร้า งนวัต กรรมแสดงที่ สั ม พั น ธ์
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ บำบัดและพัฒนาสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ การทดลอง การประเมินและสรุปผลการ
ใช้น าฏศิ ล ป์ เป็ น เครื่อ งมื อในการเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม
Problematic issues and , opportunities and
social needs , participation, integrate the concepts,
theories and principles related to social
entrepreneurship based on local wisdomin various
dimensions, the performance base for the social
dance practitioner, practice designing and creating
innovation, showing that relevance or promoting
learning, retreat and develop society
constructively, experiment, evaluate and draw
conclusions using dance as a tool for social change
3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
- หน่วยกิต
ปิดรายวิชา
3(0-3-6)

กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
183421 การแสดงผลงานดนตรี
Music Presentation
การเสนอผลงานการแสดงดนตรี ส ากลเครื่ อ งเอก
นำเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการรวมวง
ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ หรือการนำเสนอผลงานการ
ประพันธ์เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรีสากล และจัดการ
แสดงต่อสาธารณชน
Western music recital project of the major instruments
performance, presentation in solo performance or
ensemble in various styles or presentation in music
composition or western music arrangement, and live
public performance
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กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
- หน่วยกิต
183422 ศิลปะนิพนธ์
3(0-3-6)
Arts Thesis
การบู รณาการความรู้ทางนาฏศิลป์ ด้านการอนุรัก ษ์
ด้ าน ก ารส ร้ า งส รรค์ ก ารจั ด ท ำเอ ก ส ารวิ ช าก าร
ประกอบการอธิบาย แนวความคิด วิธีการ การจัดนำเสนอ
การวิเคราะห์ และสรุปการจัด การแสดงสู่ สาธารณชนใน
รูปแบบการแสดง
Knowledge of dance, academic document relating to
the subject matter, background thoughts, process,
presentation, analysis, conclusion, production
Management
กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ และสหกิจศึกษา
กลุม่ การฝึกงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ และสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
183453 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 183491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
Professional Training
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทั ก ษะใน
การปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
งาน ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ด น ต รี ห รื อ น าฏ ศิ ล ป์ ใน ส ถ าน
ทัก ษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีห รือนาฏศิล ป์ ใน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ
Training, learning, gaining experience and skill
หรือเอกชน
concerning music or dance in private or government
Training, learning, gaining experience and skill
sectors
concerning music or dance in private or
government sectors
183454 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
183492 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
รายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้าน
การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ใน
ดนตรีหรือนาฏศิลป์
หัวข้อทางด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์
Studying, collecting data, analyzing, report writing,
Studying, collecting data, analyzing, report
presenting and discussing in music or dance
writing, presenting and discussing in music or
dance
183455 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 183493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co – operative Education
Co – operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ในฐานะพนักงาน
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ใน
ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กร
Working, learning, gaining experience and skill
ภาครัฐหรือเอกชน
concerning music or dance as a apprentice in private or
Working, learning, gaining experience and skill

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา และ
ปรับไปวิชาแกน

ปรับรหัส
รายวิชา และ
ปรับไปวิชาแกน

ปรับรหัส
รายวิชา และ
ปรับไปวิชาแกน
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สาระที่
ปรับปรุง

concerning music or dance as a apprentice in
private or government sectors

หมวดวิชาเลือกเสรี

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มห าวิ ท ยาลั ยพ ะเยาห รื อ ส ถ าบั นอื่ นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา แขนงวิชาดนตรี

001102
004101
183111
183121
183122
183123

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Arts of Living
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
Introduction to music and Dance
คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
Basic Music Skills
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวทาง
นาฏศิลป์
Kinetic Arts

3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

004101

3(3-0-6)

183111

3(2-2-5)

183112

001101
001103
003202

183124
183131
183125

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-3-6)

183121

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment
Management
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Basic Classical Thai Dance
ทฤษฎีดนตรีสากล
Theory of Western Music
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
Elements and Techniques of
Performance

3(2-2-5)

3(2-3-6)

183113

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Arts of Living
ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
Introduction to Music and Dance
ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน
Basic Music Skills

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001103

3(2-2-5)

003202

พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
Basic Physical Movement
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment
Management

3(1-4-4)
3(1-4-4)

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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139

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
183114
183122

183131
รวม

001204
002201
004201

183221

183222
183231

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble I
รำและระบำมาตรฐาน
Ram and Classical Rabam
ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English

3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

001204

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

183221

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble III
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสต
ประสาท
Sight-Singing and Aural Training
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
Theory of Western Music II

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(2-3-6)
3(2-2-5)

183223

183231

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble II
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
Theory of Western Music I
รวม

18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

3(3-0-6)

18 หน่วยกิต
139

140

002202
003201
183223

183224

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble II
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสต
ประสาท
Sight-Singing and Aural Skills

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)

183222

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and
Ensemble IV
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับ 3(2-2-5)
ดนตรี
Technology and Music Recording
ทฤษฎีการประสานเสียง
3(3-0-6)
Theory of Harmony
ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and
Literature
รวม
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(2-2-5)

183225

นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 1
Northern Thai Folk Dance I

3(2-3-6)

183226

หลักการสร้างงานดนตรีและ
นาฏศิลป์
Principle of Music and Dance
Creation

3(2-2-5)

183224

183232
183233

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

18 หน่วยกิต

140

141

183311
183312
183324

183322
183XXX
183XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern media
การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
Music Administration
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
Contemporary Dance I

3(2-2-5)

183311

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern Media

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
Production of Dramatic Excerpts
เอกเลือก
Major Elective

3(2-3-6)
3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

เอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective
การแต่งทำนองสอดประสาน
Counterpoint
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
Form and Analysis of Western Music
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble V
รวม

3(X-X-X)

183331
183332
183321

รวม

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(1-4-4)

18 หน่วยกิต

141

142

183314
183341

183313
183342

183XXX
183XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี
สากล
Western Music Composition and
Arrangement
ละครเพลง
Musical Theatre
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
สำหรับดนตรี
Technology and Recording for
Music
เอกเลือก
Major Elective
เอกเลือก
Major Elective

3(2-2-5)

183313

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective
การจัดการทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์
Music and Dance Management
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble VI
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม

3(X-X-X)

183312

183322

XXXXXX
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

142

143

183421

183422
183451
183XXX
XXXXXXX
XXXXXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การแสดงผลงานดนตรี*
Music Presentation

3(1-4-4)

ศิลปนิพนธ์*
Arts Thesis
สัมมนา
Seminar
เอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject

3(X-X-X)

183412

1(0-2-1)

183411

3(X-X-X)

1834XX

XXXXXX

183452
183453
183454

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independence Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

3(2-2-5)

สัมมนา
Seminar
เอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)

การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี
สากล
Western Music Composition and
Arrangement
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject

3(2-2-5)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

183431

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์
นิพนธ์
Music Presentation and Dance Thesis

13 หน่วยกิต

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
Professional Training

3(X-X-X)

13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

183491

6 หน่วยกิต

183492

การศึกษาอิสระ*
Independence Study

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

183493

สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา แขนงวิชานาฏศิลป์

001102
004101
183111
183121
183122
183123

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดำเนินชีวิต
Arts of Living
ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศิลป์
Introduction to music and Dance
คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน
Basic Music Skills
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวทาง
นาฏศิลป์
Kinetic Arts

3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

004101

3(3-0-6)

183111

3(2-2-5)

183112

3(2-3-6)

183141

001101
001103
003202

183124
183131
183125

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment
Management
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Basic Classical Thai Dance
ทฤษฎีดนตรีสากล
Theory of Western Music
องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง
Elements and Techniques of
Performance

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

3(2-3-6)

183113
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Arts of Living
ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์
Introduction to Music and Dance
ทักษะดนตรีขั้นพืน้ ฐาน
Basi Music Skills
นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance

18 หน่วยกิต
3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001103

3(2-2-5)

003202

พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
Basic Physical Movement
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment
Management

3(1-4-4)
18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

144
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
183114
183151

183161
รวม

001204
002201
004201

183221

183222
183231

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble I
รำและระบำมาตรฐาน
Ram and Classical Rabam
ทฤษฎีการประสานเสียง
Theory of Harmony

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English

3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(1-4-4)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

001204

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

3(2-2-5)

183241

รำและระบำมาตรฐาน
Ram and Classical Rabam

3(1-4-4)

183261

นาฏศิลป์สมัยใหม่
Modern Dance
องค์ประกอบและเทคนิคทาง
นาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai
Dance

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(2-3-6)
3(2-2-5)

183271

รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
พืน้ ฐานนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นน
พืน้ ฐาน
Basic Lanna Folk Dance
นาฏศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Dance
รวม

18 หน่วยกิต

รวม

3(3-0-6)

18 หน่วยกิต
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002202
003201
183223

183224

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
Western Music Instrumental Skills
and Ensemble II
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสต
ประสาท
Sight-Singing and Aural Skills

3(2-2-5)

002202

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)

3(2-2-5)

183251

นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา
Lanna Folk Dance
ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทาง
นาฏศิลป์
Arts of Speaking for Dance
ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิค
ทางนาฏศิลป์ไทย
Elements and Techniques for Thai
Dance Practice
ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
Dance Theories and Criticism
รวม

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(2-2-5)

183225

นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนา 1
Northern Thai Folk Dance I

3(2-3-6)

183226

หลักการสร้างงานดนตรีและ
นาฏศิลป์
Principle of Music and Dance
Creation

3(2-2-5)

183272

183273

183274
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

18 หน่วยกิต

3(1-4-4)

3(1-4-4)

3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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183311
183312
183324

183322
183XXX
183XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern media
การบริหารงานดนตรีและนาฏศิลป์
Music Administration
นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
Contemporary Dance I

3(2-2-5)

183315

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Music and Dance in Modern Media

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

การแสดงเป็นชุดเป็นตอน
Production of Dramatic Excerpts
เอกเลือก
Major Elective

3(2-3-6)
3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

เอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective
รำหน้าพาทย์
Ram Napat
นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
Royal Lanna Court Dance
ภูมิปัญญาล้านนาวิจกั ขณ์
Lanna Wisdom and Appreciation
รวม

3(X-X-X)

183341
183351
183352
รวม

18 หน่วยกิต

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18 หน่วยกิต
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183314
183341

183313
183342

183XXX
183XXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี
สากล
Western Music Composition and
Arrangement
ละครเพลง
Musical Theatre
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียง
สำหรับดนตรี
Technology and Recording for
Music
เอกเลือก
Major Elective
เอกเลือก
Major Elective

3(2-2-5)

183313

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

3(X-X-X)

183XXX

เอกเลือก
Major Elective
การออกแบบทางนาฏศิลป์
Choreography
นาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Dance in Modern Media
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม

3(X-X-X)

183361
183376
XXXXXX
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

18 หน่วยกิต

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต
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183421
183422

183451
183XXX
XXXXXXX
XXXXXXX

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การแสดงผลงานดนตรี*
Music Presentation
ศิลปนิพนธ์*
Arts Thesis
สัมมนา
Seminar
เอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(1-4-4)
3(2-2-5)

183412

1(0-2-1)

183411

3(X-X-X)

1834XX

183452
183453
183454

การศึกษาอิสระ
Independence Study
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

1(0-2-1)
3(X-X-X)

3(X-X-X)

XXXXXX

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
Professional Training

3(1-4-4)

3(X-X-X)

183481

รวม

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์
นิพนธ์
Music Presentation and Dance Thesis
สัมมนา
Seminar
เอกเลือก
Major Elective

13 หน่วยกิต

สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอด
นาฏศิลป์
Interdisciplinary and Knowledge of
Dance Transferation
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Subject
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน*
Professional Training

3(2-2-5)

3(X-X-X)
13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

183491

6 หน่วยกิต

183492

การศึกษาอิสระ*
Independence Study

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

183493

สหกิจศึกษา*
Co-operative Education

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

150
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151

152

152
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ภาคผนวก ง
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รางานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์
ผู้เข้าประชุม
1. นายรัตนะ ตาแปง
2. รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ำเจริญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิรันดร์ ภักดี
4. นายนคร คำร้องอาจารย์
6.รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญอาจารย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ
6. นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ
7. นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว
8. นางสาวธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
9. นายสันติ ศิริคชพันธุ์
10. นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว
11. ว่าที่รอ้ ยตรีวิริยะ สวัสดิ์จีน
12. นายลิขิต ใจดี
ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น
นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุรยิ เสรี

ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ประธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ
อาจารย์ กรรมการ

อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ

นายรัตนะ ตาแปง ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิล ป์ และเปิดประชุมเวลา 13.00 น. และดำเนินการประชุม
ตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามที่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้เปิดการเรียน
การสอนเป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นหลักสูตรเอกคู่ โดยนิสิตผู้เข้าเรียนจะต้องเรียนทั้งศาสตร์ของดนตรีสากล และนาฏศิลป์ ซึ่งทำ
ให้เกิ ดผลสะท้อนกลั บจากผู้เรียนว่า มีค วามยากในศาสตร์ตรงข้าม จึงมีการแสนอแนะให้ทำการ
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ปรับ ปรุงโครงสร้ างหลั ก สู ต รดั งกล่ าว กรรมการหลั ก สู ต รและคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์จงึ เห็นสมควรในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเพื่อปรับใช้ในปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การผลิบัณฑิตของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตด้านศิ ลปะการแสดงที่มีความรู้ทั้งทางปฏิบัติ ทางวิชาการ จึงขอเรียน
เชิญกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาและร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีการ
ดำเนินงานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2 ตามหมวด จำนวน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี –
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี –
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานการประชุมขอให้ดำเนินการประชุมตามหมวด ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. 2
ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประธานที่ประชุมได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรดังนี้
1. นายรัตนะ ตาแปง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
3. นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
4. นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุรยิ เสรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
5. นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
6. นางสาวธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ
ทีป่ ระชุมมติ เห็นชอบตามที่เสนอ
155

156

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ประธานที่ประชุมได้เสนอให้มีการใช้ปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม ดังนี้
ปรัชญาของหลักสูตร
ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ
บูรณาการภูมปิ ัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการความรู้เป็นศาสตร์
แขนงต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพื่ อให้บัณ ฑิ ตตระหนัก ถึงคุณ ค่าของศิลปวั ฒ นธรรมไทยและสากลและพร้อมที่ จะ
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ การวิจัย สร้างสรรค์และประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. มีค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณ ค่าทางสุนทรีย ะได้
อย่างมีจติ วิญญาณ
5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์
6. สามารถสื่อสารและนำเสนอแนวความคิดที่เป็นรูป ธรรม ผ่านผลงานทางดนตรีและ
นาฏศิลป์ได้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งปั ญ หาการดำเนิ น การจั ด การเรีย นการสอนและ
พัฒนาการของผู้เรียนผ่านมา ในเรื่องของการจัดลำดับรายวิชาทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ที่มีผลต่อ
การเรียนรูข้ องผู้เรียนในแต่ละกลุ่มรายวิชา จึงให้มีการปรับโครงสร้างของหลักสูตร
ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับแผนการเรียนการสอนดังนี้
1) ชื่อปริญญา เป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์
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2) ปรับเป็นแขนงวิชาดนตรี และแขนงวิชานาฏศิลป์
3) หน่ ว ยกิ ต ในการเรี ย นการสอนมี จ ำนวน 127 หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะแขนงวิ ช า
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิ ต หมวดวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 91 หน่วยกิต ได้ แก่
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 13 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 18 หน่ วยกิต การแสดงผลงานทางดนตรีหรือศิลปนิพนธ์
จำนวน 3 หน่วยกิต กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาอิสระและสหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต รายวิชาเสรี
จำนวน 6 หน่วยกิต
4) ด้านรายวิชา สาขาวิชาได้ปรับรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
แขนงวิชาดนตรี
กลุ่มวิชาแกน
จำนวน 13 หน่วยกิต
183111
ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์ 3(3-0-6)
Introduction to Music and Dance
183112
คีย์บอร์ดขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Basic Music Skills
183113
พืน้ ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
3(1-4-5)
Basic Physical Movement
183311
ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Research Music and Dance Methodology
183411
สัมมนาดนตรีและนาฏศิลป์
1(0-2-1)
Music and Dance Seminar
2.1 แขนงวิชาดนตรี
2.1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
จำนวน 6 หน่วยกิต
2.1.1.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
จำนวน 3 หน่วยกิต
183326
เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตรี
3(2-2-5)
Technology and Music Recording
2.1.1.2 กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ดนตรี
จำนวน 3 หน่วยกิต
183431
การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music Composition and Arrangement
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183121
183122
183131
183132
183221
183222
183223
183224
183231
183232
183233
183321
183322
183331

2.1.2 กลุ่มวิชาเอก
จำนวน 72 หน่วยกิต
2.1.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จำนวน 48 หน่วยกิต
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble I
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble II
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0-6)
Theory of Western Music I
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0-6)
Theory of Western Music II
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble III
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 1
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training I
การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 2
3(2-2-5)
Sight-Singing and Aural Training II
ทฤษฎีการประสานเสียง 1
3(3-0-6)
Theory of Harmony I
ทฤษฎีการประสานเสียง 2
3(3-0-6)
Theory of Harmony II
ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล
3(3-0-6)
Western Music History and Literature
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble V
ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6
3(1-4-4)
Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI
การแต่งทำนองสอดประสาน
3(3-0-6)
Counterpoint
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183332

183323
183324
183325
183333
183334
183335
183336
183337
183421
183432

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Form and Analysis of Western Music
2.1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
จำนวน 18 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การอำนวยเพลง
3(2-2-5)
Conducting
ทักษะเครื่องดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Musical Instruments Skills
การขับร้องประสานเสียง
3(2-2-5)
Chorus
ดนตรีบำบัด
3(2-2-5)
Music Therapy
ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
3(3-0-6)
Ethnomusicology
อุโฆษวิทยาการดนตรี
3(3-0-6)
Musical Acoustics
การซ่อมเครือ่ งดนตรี
3(2-2-5)
Repair of Musical Instruments
ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน
3(2-2-5)
Thai and Folk Music
ดนตรีภาคสนาม
3(2-2-5)
Field Music
ดนตรีเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Music

2.2 แขนงวิชานาฏศิลป์
2.2.1 พื้นฐานเฉพาะด้านนาฏศิลป์
183171 สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Aesthetic for Dance
183374 การจัดการทางด้านนาฏศิลป์
Dance Administration

จำนวน 72 หน่วยกิต
จำนวน 6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2.2 วิชาเอกนาฏศิลป์
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
183141 นาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน
Basic Classical Thai Dance
183151 นาฏศิลป์พืน้ เมืองล้านนาขั้นพืน้ ฐาน
Basic Lanna Folk Dance
183152 นาฏศิลป์ล้านนาแบบสตรีเพศ
Lanna Folk Dance in Feminine Style
183241 รำและระบำมาตรฐาน
Ram and Classical Rabam
183253 นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา
Dance Royal Lanna Court
183161 นาฏศิลป์ร่วมสมัย
Contemporary Dance
183261 นาฏศิลป์สมัยใหม่
Modern Dance
183272 ทฤษฎีองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์
Theory Elements and Techniques for Dance
183273 ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์
Theories and Criticism Dance
183274 ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์
Practice Elements and Techniques for Dance
183341 รำหน้าพาทย์
Ram Napat
183361 การออกแบบการแสดงนาฏศิลป์
Choreography
183375 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์
Arts of Speaking for Dance
183376 นาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่
Dance in Modern Media

จำนวน 63 หน่วยกิต
จำนวน 45 หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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183481 สหวิทยาการสืบทอดถ่ายทอดนาฏศิลป์
Interdisciplinary for tranmission and inherit of dance
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
183444 ละครรำแบบดั้งเดิม
Production of Dramatic Excerpts
183445 ละครรำแบบปรับปรุง
Production of Dramatic Excerpts
183446 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
Traditional Thai Dance
183447 นาฏศิลป์สี่ภาค
Thai Dance in Four Regions
183453 นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ในล้านนา
Dance of Ethnic Lanna
183455 นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง
Maekong Basin Ethnic Dance
183352 ภูมิปัญญาล้านนาวิจักขณ์
Lanna Wisdom
183464 การเต้นแจ๊สเบือ้ งต้น
Jazz Dance
183465 โคเวอร์แดนซ์
Cover Dance
183477 วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง
Literature and Script Writing
183482 ประสาทวิทยาทางนาฏศิลป์
Neuroscience of Dance
183483 นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
Dance for Social Development
2.3 กลุ่มศิลปนิพนธ์
183425
ศิลปนิพนธ์
Arts Thesis

3(2-2-5)
จำนวน 18 หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-3-3)
3(1-4-4)
3(0-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(0-6-3)
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ที่ ป ระชุม จึ งมี ม ติ เห็ น ชอบในการปรั บ แผนดั งกล่ า ว ทั้ งนี้ ก ารเขี ย นคำอธิ บ ายรายวิ ช ากรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นนาฏศิ ล ป์ มี ข้อ เสนอให้ ป รั บ จากคำว่า นาฏยลั ก ษณ์ เป็ น นาฏลั ก ษณ์ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับชื่อนาฏศิลป์ของหลักสูตร หลักสูตรได้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
- ไม่มี –
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
- ไม่มี หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
- ไม่มี หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
- ไม่มี หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
- ไม่มี วาระที่ 4 วาระอื่นๆ
- ไม่มี –

นางสาวธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

นายรัตนะ ตาแปง
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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เอกสารลงนามผู้เข้าประชุมการวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมระบบออนไลน์
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบรายงานผลการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
-----------------------------------------------------------------หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.3 วิชาเอก
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.4 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผ่าน  มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
กลุ่มอาชีพมีแยกย่อย ควรจัดรวมกลุ่มให้มีความชัดเจนของอาชีพ
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1.9 ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ผ่าน มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
 ผ่านมีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
3.2 การดำเนินการหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
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3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
รายวิชา
การเปลี่ยนแปลง
183122 การรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ ฐาน

รายวิชา 183123 พื้นฐานการ
เคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มคำอธิบายรายวิชา การ เพื่อให้รายวิชามีความ
รำแม่บทเล็ก รำวงมาตรฐาน ชัดเจน นิสติ สามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งดนตรีและ
นาฏศิลป์
เน้นการเคลื่อนไหวทาง
เพื่อให้รายวิชามีความ
นาฏศิลป์ร่วมสมัยให้ผเู้ รียน ชัดเจน นิสติ สามารถ
ได้เรียนรู้ศัพท์ทางนาฏศิลป์ เรียนรู้ได้ทั้งดนตรีและ
ร่วมสมัย
นาฏศิลป์

รายวิชา 183222 การรำและระบำ
มาตรฐาน

เพลงช้าเพลงเร็ว ระบำ
เพื่อให้รายวิชามีความ
มาตรฐาน รวมถึงระบำอาวุธ ชัดเจน นิสติ สามารถ
พืน้ ฐาน
เรียนรู้ได้ทั้งดนตรีและ
นาฏศิลป์
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
3.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
4.2 การพัฒนาผลการเรียนเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
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4.3 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
5.3 เกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
............................................................................................................................................
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
6.1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่อาจารย์
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
7.3 การบริหารคณาจารย์
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
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7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
7.5 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสติ
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
7.7 ตัวบ่งชีก้ ารดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
8.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง
 ผ่าน มีขอ้ เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ภาคผนวก จ
ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ
Assist.Prof. Sarawut Juntarakam
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่ ำงาน

นายศราวุธ จันทรขำ
36099001xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3365
โทรศัพท์
089-5926591
Artcenter.pyo@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2548
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
รั ต นะ ตาแปง, ศราวุ ธ จั น ทรขำ และสุ ด าพร นิ่ ม ขำ. (2562). กระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา: เครือข่ายสำนักพ่อครูคำ กาไวย์ แม่ครู
บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า
ทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1, วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
หน้า 5-6.
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ศราวุธ จันทรขำ. (2561). ผลงานสร้างสรรค์การแสดงแห่งความจงรักภักดี. วาสาร Veridian EJournal, Silpakorn University, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – เมษายน 2561 หน้า
955-973.
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ประวัติ

นายกิตติ์ธเนศ ศิรสิ ุริยเสรี
Mr.Kitthante Sirisuriyasaeree
นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุรยิ เสรี
11014002XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ชาดุ ริ ยางคศาสตร์ สากล คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ชาดุ ริ ยางคศาสตร์ สากล คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466666 ต่อ 3365
โทรศัพท์
satorn_ah@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่ ำงาน

ผลงานสร้างสรรค์
นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิรสิ ุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์บทเพลง
ลาวดวงเดือน. ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ห้อง UB
004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา,
18 เมษายน 2561.
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ประวัติ
นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว
Mr.Tanapong Dedkaew
นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว
16599002XXXXX
อาจารย์
สาขาวิ ชาดุ ริ ยางคศาสตร์ สากล คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานทีต่ ิดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ชาดุ ริ ยางคศาสตร์ สากล คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน
พหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3365
โทรศัพท์
western_nu@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
พ.ศ. 2552
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานทีท่ ำงาน

ผลงานวิชาการ
รัตนะ ตาแปง, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว, อัษฎาวุธ พลอยเขียว, และปรียาชนก เกษสุวรรณ์.
(2563). การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ . รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดั บ ชาติ พะเยาวิจั ยครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา.
วันที่ 24-25 มกราคม 2563, หน้า 2519 – 2533.
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รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และอัษฎาวุธ พลอยเขียว. (2563).
การส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะการแสดงกลองปู่ จ าชุ ม ชนรอบกว๊ า นพะเยาอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม.
รายงานวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ปี ที่ 12 ฉบั บ ที่ 1, 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
หน้า 77-86.
ผลงานสร้างสรรค์
นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติธ์ เนศ ศิริสุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์บทเพลง
ลาวดวงเดือน. ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ห้อง UB
004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา,
18 เมษายน 2561.
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ประวัติ
นายรัตนะ ตาแปง
Mr. Rattana Tapang
ชื่อ-สกุล
รหัสประจำตัวประชาชน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน

นายรัตนะ ตาแปง
35701007xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3365
โทรศัพท์
089-4303298
rattanatapang@windowslive.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2548
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลงานวิชาการ
รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ และธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย. (2564). การศึกษาศิลปะการแสดง
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